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״מרים
.בנימיני

החודש: מזל

 השיגו ומספק, מעניין יותר לתפקיד להעפיל
 בהישגיהם. הכירו שלא מאחר בקושי, ואת

 את לעצמם להשיג הגדיים יוכלו השנה
 והתפקידים שאפו, כה שאליו הקידום
 בשבחים אותם יזכו ימלאו, שאותם

 יוכיחו ומילגות מענקים פרסים, ובמחמאות.
 יותר, שחשוב ומה רצויים, אכן שהם להם
 סוף סוף יכירו עימם העובדים אלה

 מעניינות הצעות עבודתם. בחשיבות
עליהם אך השנה, באוזניהם יושמעו ומפתות

 מזל בני על עברו קלות לא שנים שלוש
 גורלם, על המשפיע הכוכב שבתאי, גדי.

 כשהוא מאזניים, במזל עת באותה נמצא
 דיסהרמונית) (זווית מרובע אספקט יוצר

 לא שהם שיאמרו גדיים שיהיו יתכן למזלם.
 באותה דווקא מיוחד בקושי הרגישו
 להם היה שלא מפני לא זאת אך תקופה,

 שהם מפני לוודאי קרוב אלא קשה,
 לסבול, הרגילים גדיים לאותם משתייכים

 הרשות או הזכות להם שלא נדמה כי עד
החיים. מן ליהנות

 הבא למזל שבתאי כוכב של כניסתו עם
 מהכובד שחלק הגדיים חשים (עקרב),

 ראחרונות בשנים כתפיהם על מושל שהיה
 להבין למעשה, יכולים, הם כעת ורק הוסר.

קשה. היה כמה עד
 וזאת שונים, בתחומ׳ם 1התרכז הבעיות

 אולם אחד, כל של האישיים הנתונים לפי
 בעיקר התרכז הרג המתח כללי, באופן

 בני של ציפור־הנפש שהם הקריירה, בענייני
המזל.
 את עצמם על שמקבלים גדי, מזל בני
 השנה יפוצו להתלונן, מבלי הרע ואת הטוב
 בחודש למזלם. ייכנס יופיטר כוכב כאשר
 וכמתנת קשת, מזל את הכוגב יעזוב ינואר

 במזלם -יטייל״ הוא לגדיים, ׳ום־הולדת
טוב. מכל עליהם להשפיע וינסה
כספיםו198ג שנת תיראה כיצד כך, אם

 מאבקים מעט לא התנהלו זה בתחום
 לפלס ניסו גדי בני האחרונות, בשנים
 במקום יותר בטוחים ולהרגיש דרך, לעצמם

שהצליחו מביניהם אלה גם עבודתם.

 פיתאו- יהיו שהשינויים מאחר מסויימת,
 כדאי נחמה, בכך יש אם ומוזרים. מיים

 יהיה שוב המצב מכן, שלאחר שבשנה לדעת
 לעצמם להרשות שוב יוכלו והם קל יותר

גדולות. יותר להוצאות להיכנס
דים1םנ

 צורך יהיה כספית שמבחינה נראה כי אם
 הדיור בתחום דוקא דברים, מספר על לוותר
דירה לעבור הזדמנויות רע. לא נראה המצב

 לא שמוצע. שינוי כל בזהירות לשקול יהיה
 אכן הראשון, ברגע אותם שילהיב מה כל

 יהיו רבים תפקידים עצמו. את יוכיח
 המזל לבני ויביאו אחרות לארצות קשורים
ומיהנות. בלתי־מתוכננות נסיעות

 בשטח להם הצפויה ההתקדמות למרות
 קל. יהיה לא הכספי בתחום הקאריירה,

 התקציב את ידלדלו בלתי״צפויות הוצאות
 יזדקקו מישפחה קרובי החסכונות. ואת

תוכנית לפי לנהוג קל יהיה לא ובכלל, לעזרה

נסיעות
 הם השנה הפתעות, לגדיים צפויות כאן
למרות לחו״ל, מנסיעות להנות יוכלו

 מתוכננות תהיינה לא הן שבדרך־כלל
 מסויימים לתפקידים יישלחו הם מראש.

 או קרובים דרך ואם העבודה דרך אם
 את יממנו ואפילו אותם שיזמינו ידידים,
 את יבלו רבים גדיים מקום מכל הנסיעה.

 אחרי להינפש סוף סוף ויוכלו בטיסות זמנם
לחוצים. כל״כך היו שבהן השנים

לימודים
 בצורך המזל מבני רבים ירגישו השנה

 לפתע ספסל״הלימודים. את ולחבוש לשוב
 ידיעותיהם את להרחיב רוצים שהם ידגישו

 התחילו שכבר סטודנטים שונים. בשטחים
 הביטחון בהצלחותיהם. ייתבלטו ללמוד
 מזל בני אצל החזק הצד לא שהוא העצמי,

שבח והתישבחות המחמאות יתחזק. גדי,

צפוי האהבה בשטח
סוש■ גדי רמזי
חרש בחני: ומצב

 מהלימודי□ להנאתם יוסיפו הגדיים, יזכו
 ללימודים שיבתו את עכשיו עד שדחה ומי
 שיחוס החזק הפיתוי בפני לעמוד יוכל לא

השנה.
לבינה שביס נסה

 סוף סוף למצוא או הדירה, את להרהיב
 השנה דווקא תהיינה למגורים, נוחה סביבה
 תקציב למצוא יהיה ניתן זה לעניו מה ומשום
 לא שכאמור הכלכלי למצב קשר ללא מיוחד

 גדי למזל שיכנס יופיטר כוכב פשוט. יהיה
 או ולהתרווח להתרחב שאפשר הרגשה יתן
 מרחיבים נאים וכלים נאה דירה שנאמר כפי

אדם. של דעתו

 וכאפס כאין הוא עתה עד שהובטח מה כל
 זה בתחום לקרות שעומד מה לעומת
 שהידיז לכך רגילים שבדרך־כלל הגדיים
 זו חייהם, את עימם שמחלק ביותר הקרוב

 מבדידותס לצאת סוף סוף יוכלו הבדידות,
 חדשי□ קשרים המכרים. חוג את ולהרחיב
 יהיו המזל בני על רציניים. ויהפכו יתפתחו

 הזדמנות. שום להחמיץ ולא עיניים לפקוח
 ענייניהם את לקדם חייבים הם השנה שכן,

 לצפוח יוכלו נשואים זוגות זה. בתחום
 היחסים ולשיפור המישפחה להגדלת
ביניהם.

 השנה היא שהשנה נזכיר רק ולסיכום,
 נם ולראות לזכות נוכל ואולי הגדיים, עבור

מהחיים. ליהנות לעצמם מרשים אותם
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 במיוחד מודגש יהיה הקאריירה תחום
 הבוס, עם לשוחח ברצונכם אם זו, בתקופה

חשו הצעות להציע או
 להעיד אפילו או בות,

 נראים שלא דברים על
 את לדחות רצוי לכם,

הש לתחילת השיחה
לע עמיתים הבא. בוע

 להתחרות מנסים בודה
לה לנסות ואפילו בכם
 לשימכם או לכם זיק

והקפי לב שימו הטוב.
 מה כל את למלא דו

 לא כדי ביותר הטוב הצד על עליכם שמוטל
 לכך. שמחכים אלה לכל פיתחון״פה לתת

* ★ ★
 יהיה השבוע, את יאפיין עצלני מצב־רוח

 את למלא כדי במיוחד, להתאמץ עליכם
 שבדרך- ההתחייבויות

 כמובנות נעשות כלל
 קצרות נסיעות מאליהן.

 לתחילת לדחות כדאי
 בסוף־ שכן הבא, השבוע
עלו אתם הזח השבוע

שעי אלה עם לריב לים
להי אמורים אתם מם

כ הכספי בשטח פגש.
זהי מאוד שתהיו דאי
 להוציא תמהרו אל רים,
 בידכם שנפלה נראה אם גם כספכם, את

 שטעיתם. יתברר יום תוך מיוחדת. הזדמנות
★ * ★

 המרץ זו, בתקופה קל יהיה לא מצב־הרוח
 בריאותית מבחינה וגם יורגש לא הרגיל

מרגי שאינכם תרגישו
 אל במיוחד. טוב שים

 וגשו עצמכם את תזניחו
מצב את לברר לרופא

 קרובים או הורים כם.
לעזר יזדקקו מבוגרים

 לוודאי קרוב תכם,
ב יחוש לא שמישהו

 מזמנכם יגזול וזה טוב,
בתוכ לעיכובים ויביא
 או רביעי בימים ניות.

 בימים שכן גדולות, קניות תבצעו אל חמישי
ת תתפתו אלה מו מהדרוש. יותר הרבה ל

 ולהגיע להתפרץ עלולה בן־הזוג עם מתיחות
 נסו חמישי. או רביעי ביום גדול לריב

 דבר לומר ולא להתאפק
צוד אתם אם אפילו
 השבוע לקראת קים.
נח נסיעה צפויה הבא
 עשויים אתם שבה מדה,

 צעיר מכר עם להיפגש
תוכ זו בתקופה ומרתק.

חד אנשים להכיר לו
 בקשר ולהתחיל שים

 עד שהכרתם ממה שונה
אינטלק שיחות עכשיו.

ת לשיחות לפתע יהפכו טואליות מיו  אינטי
נפלאה. ממש תהיה שלכם וההרגשה יותר,
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 ובריאות. עבודה על השבוע יושם הדגש
 הגיע בריאות, לענייני ששייך במה כל קודם
 לעצמכם שתרשו הזמן
 שלושה או יומיים לנוח

 מותשים אתם ימים.
 להמשיך יכולים ואינכם
 כעת דווקא כזו. בצורה
 עבודה עליכם מוטלת
 עליכם יהיה נוספת,
עבו עצמכם על לקחת

 שי- בגלל נוספת, דה
 קרוב של רות-מילואים

לע עמית או מישפחה
 השבוע עלול הטישפחה מבני מישהו בודה.

 למעמסה. עליכם יפול זה שגם ויתכן לחלות
★ ★ ★

ם עם מפגישות להנות תוכלו השבוע  ידידי
מן ראיתם לא שאותם ה רב, ז  בדיוק יגיע ז

 רוחכם שמצב בזמן
הרומנטיקה. אל נוטה

 שנגמר תחושו פיתאום
 אחת מאהבה לכם

בשינוי. מעוניינים ואתם
 על לחשוב תוכלו השבוע

בש חדשה. התקשרות
הצ צפויות הספורט טח

רגי שאינם אלה לחות,
 בספורט לעסוק לים
כעת, שיתחילו רצוי

מן הגיע  או מסיבות העצמות. את לחלץ הז
סוף־השבוע. לקראת צפויים אחרים בילויים
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 מקום את לשמת בצורך תחושו השבוע
לכם. נראה אינו הרהיטים סדר המגורים,

 רהיטים להזיז תוכלי
 רהיט לעצמכם ולרכוש

 אה מו את ולשמח חדש
 שיתעורר המרץ הבית.

 שינויים לחפש בכם
 אתכם יביא זה, בשטח

 מעבר על למחשבה
 רצוי אחרת, לדירה

 מקום לחפש שתתחילו
 זו בתקופה נעים. יותר

 מה את למצוא תוכלו
אתם העבודה בשטח
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 מבקשים. שאתם
 בכעס. לענות תמהרו אל להסתכסך, עלולים

* * *
ה השבוע הי  תשומת- יותר להקדיש עליכם י

 עם מיקריות פגישות ושכנים, לידידים לב
 מארצות זרים אנשים

 להוסיף יכולות אחרות,
טי מיוחד גוון קנ לת ופי

 קשרים לפתח נסו קופה.
מן לא שהתחילו ותר מז

ההת לכם. שאיכפת או
 והבלתי- הסגורה נהגות
 מכם מרחיקה מובנת

 אתם שעימם אלה את
קש ליצור מעוניינים

שהתחל פרוייקט רים.
מן לא בו תם  ולהצליח. להתקדם עומד מז

ם את אתם תבחרו  בהם. ותעמדו הסטנדרטי
* * **

 יהיה חולמני, במצב״דוח יתחיל השבוע
 למהר ולא זהירים יותר להיות עליכם

שיי־ להבטחות להאמין
 השיפוט השבוע. נתמ

 טוב יהיה לא שלכם
 להאמין תהיה והנטיה

לשמוע. שרוצים למה
 להיפתח תמהרו אל

 יותר ולהיות להתיידד
הפ וישרים, גלויים מדי

 הרומנטי בשטח תעות
הת את לשנות עשויות

 מזל בני הקרובה. קופה
 מחודש. קשר אתכם יצרו סלה או מאזניים
העזה. יותר לגלות תוכלו העבודה בתחום

 כבר אולם חלפה, לא עדיין הקשה התקופה
 אלה טוב. יותר להרגיש תתחילו השבוע

 המזל בתחילת שנולדו
האח בשינויים, ירגישו

להמתין; יאלצו רים
 צפוי האהבה בשטח
 שתחכו חשוב קושי,

השני, הצד של ליוזמה
בכו לפעול תתפתו אל

 הזהירות עצמכם, חות
ביו חשובים והסבלנות

 בשטח זו. בתקופה תר
קשה, די המצב הכספי

 אלה הישועה, תבוא מהיכן רואים לא עדיין
 שינויים. על יחשבו עצמאי עסק שמנהלים

* * *
 קל, לכם היה לא האחרון הזמן כל במשך אם

 חזקים אינכם קשה. יותר עוד יהיה כעת
 בגלל לחלות ונוטים
 וחוסר־יכולת עייפות
 למנוחה. זמן למצוא
 במנוחה, שתרבו חשוב

 לקחת תנסו אפשר ואם
 קצרה. חופשה לעצמכם

ולב לצאת הזמן לא זה
 רצוי ידידים, עם לות

 ולעשות בבית להישאר
 חשבון־הנפש. את שוב

 היו העבודה במקום
 לכך ודאגו מדברים, שאתם מה בכל זהירים

 אוזן. לכל יגיע אומרים שאתם מה כל שלא
★ ★ ★

ם עם פגישות שפת אתכם ישמחו ידידי  אח וי
ה שלא מצב״הרוח  השבוע לאחרונה. קל הי

ולמיפ־ למסיבות תוזמנו
 צאו חברתיים. גשים

 אל אנשים. עם והיפגשו
 בשטח בבית. תשארו

 לכם מובטחת הרומנטי
 בימים בייחוד הצלחה

 בנות וחמישי, רביעי
 שתחדשנה רצוי דגים,

 הצבע המלתחה. את
 במיוחד יתאים האדום
בצב גם אך זוז, לשבוע

 להתעלם יוכלו שלא ספק אין אחרים עים
מו וגדי סרטן מזל בני מכן. תאי במיוחד. י
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