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מרים
בנימיני

החודש: מזל

לי ד

 שהם בטוחים שהיו דליים העבודה. ממקום
דין צועדים  את לפתע איבדו המלך, ב

 החליף אתמול נפלא שנראה מה ביטחונם.
היום. מבטיח ופחות שונה ונראה צבעים,
 ולומר הדליים את לנחם אפשר אולי
 וכמידת אותם. לקדם בא זה מעין שמצב
 רע לא זה בעתיד. הקידום מידת הקושי

 תוכניות על לחשוב זה ברגע נאלצים שהם
 יציב מקום לעצמם מוצאים ואינם חדשות
דרד לעצמם למצוא אותם יביא זה - ובטוח

ומצב־ לחץ מבונה קשיים, שר תקובה
— 19841 ! דלי מול :׳ ־בו ו ת מצנו דוח

אחות יהיה הכל שנה בעוד אבל
הדליים רוב יוצאים־מן־הכלל, כמה מלבד *
קשה לפעמים מעטים. לא קשיים עוברים *
ולא הקושי, מקור מהו לעצמם להסביר להם *
 עצמם חשים הם מדוע להסביר אפשר תמיד *

רוח. למצבי מתמיד יותר ונוטים לחוצים
 סיבה על להצביע מסוגלים המזל מבני *-חלק

איך מבינים לא ממש ואחרים כלשהי, '
הגלגל. לפתע התהפך *

חברה כאוהבי שמוכרים דלי בני
לזולת, קורה מה להם שאיכפת וכאנשים *
זאת בכל ואם להתבודד מעדיפים *
 לחברה לתרום אף ומעוניינים מתעניינים *
שני זאת. לעשות מתקשים הם כהרגלם, ־

 במזל נמצאים - ופלוטו שבתאי - כוכבים
 כלפי דיסהרמוניות זוויות ויוצרים עקרב

 המרובעים האטפקים של ההשפעה דלי. מזל
 חזקה, כל״רד אלה, כוכבים שני שיוצרים
 על חש דלי, למזל המשתייך אחד כל שכמעט

השינוי. את בשרו
 זווית יוצאים שכאמור הכוכבים, שני

 תחום על בעיקר משפיעים דיסהרמונית,
נובעים הקשיים שרוב כך הקאריירה,

 העבודה, בתחום שינויים צפויים השבוע
 לשמור צריך בלתי־צפוי, באופן יקרה הכל

ורצוי מישקל שיווי על
או בכעס להגיב לא ׳*״ -----

 הסתגלות בהתפרצות.
• £ ת־ החדשים לתנאים ׳.,;־

 קצר זמן תוך ביא
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חד אנשים עם גשיס
 התקופה את יהפכו שים

 לפתח תוכלו למעניינת.
בקש חדשים. קשרים

 צפויים ישנים רים
 לשינויים להביא עלולים ואלה זעזועים,

 כלל. ובלתי-צפויים דרמאתיים דרסטיים,
* * *

 את תרגישו עובדים אתם שבו במקום
 לאוזניבם שיגיעו ושמועות לחוצים, עצמכם
 דאגה. בכם יעוררו
 ולא להתערב לא כדאי

 מאחד ידיעות להעביר
ק זה לשני,  לשימכם יזי

 אין זה בחודש הטוב.
 להתקדמות רב סיכוי

 התנאים, לשיפור או
 סבלנית המתנה אולם
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 לעזרתכם. יזדקקו
 מתוכניותיכם לשנות שתיאלצו כנראה

 אצלם. תכופים לביקורים זמן ולהקדיש
* * ★

 או לפועל תצאנה לא שתוכננו נסיעות
 רצוי זה ברגע התוכנית, של דחיה שתהיה

 את לבצע להתעקש לא
 מחו׳־ל אורחים הנסיעה.
 לביקור להגיע עומדים
 כך על הודעה בקרוב,

החו השבוע. תתקבל
 על לחשוב כדאי דש

בת לימודים התחלת
 כעת דווקא חדש, חום

 שלכם כושר־הריכוז
 להגיע ותוכלו מתחדד

סטו טובות. לתוצאות
 רצוי הלימודים, את התחילו שכבר דנטים
עבודותיהם לסיים וינסו החודש את שינצלו
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 לניצול מתאימה ויותר נכונה יותר
אישיותם. ומיצוי כישרונותיהם

 שגת עבורם תראה איך מעניין כך, אם
1984.

עבודה
 חלק השנה, הבעייתי התחום זהו כאמור

 מקום את אלה בימים משנים המזל מבני
 אתגרים לעצמם מצאו כבר אחרים העבודה,
 אלא השינוי. מעצם להנות ומצפים חדשים
 לשביעות-רצון, להגיע קשה זה, שברגע
 את מעכבים שונים וסיבוכים תקלות בעיות

 אחרים עובדים עם יחסים ההתקדמות.
 שנראו תוכניות לחיים. נוסף מתח מכניסים

 ולא כמסובכות מתגלות וטובות, יעילות
חוסמאונים. של הרגשה מתגנבת פעם

 דבר, של בסופו להתאייש. מה אין אולם
 אפילו יסתדר. הכל הקשה, התקופה אחרי

 כמה להחליף ייאלצו הדליים אם
 הכוכבים כשמצב אז. עד מקומות-עבודה

 עצמם את ימצאו הם לטובתם, ישתנה
טובים. יותר הרבה ומעמד דרגה במישרה,

 אל השבוע. אתכם מטרידות כספים בעיות
 או בעסקים קרוב־מישפחה לשתף תתפתו

כספיים. בעניינים בכלל
 בכוחות שתפעלו רצוי

 על ותסמכו עצמכם
ה טוב בלבד. עצמכם הי  י

 שאינו ידיד עם להתייעץ
 תוכל טובה עצה מעורב.
 את לראות לעזור

 נכתה מנקודה הדברים
 על תסמכו אל יותר.

ה צי טואי  בתקופה האינ
 טוב אינו מצב־הרוח זו.

ם קרובי־מישפחה או ואתם במיוחד  נוטי
 בריאותיות. מבעיות או מחולשה לסבול

* * *
 חשוב מדי, גבוהות בציפיות נפתח השבוע

 שלא כדי ההתלהבות, את שתמתנו
 את ותאבדו תתאכזבו

 לצפות יש מצב־הרוח.
 של בעיסוק לשינויים
 להמתין כדאי בן־הזוג.
 דרך באיזו ולראות

בנפ תתכננו אל לנהוג.
 תשליטו שלא ורצוי רד
 שיתוף״ רצונותיכם. את

 יחזק זו בתקופה פעולה
 ביניכם הקשר את

ותוכ שעצותיו וייתכן
 בקרוב ומקדמות. טובות בן־הזוג של ניותיו

 בחייכם. שינויים על להחליש תצטרכו
* ★ ♦

 הכוחות, כל את לגייס עליכם יהיה החודש
 עומס־עבודה קל. לא חודש לכם צפוי שכן

 יוטלו נוספת ואחריות
 חולה מישהו עליכם.

לעזרתם. זקוק ויהיה
 אתם שרק ספק אין

בו. לטפל תיבחרו
שעלי יוצא בדרך־כלל

המעמסה. כל נופלת כם
 שינויים על לחשוב כדאי

 אתם במקום־העבודה,
 גדולה עייפות חשים

אי בריאותית ומבחינה
ם נכם  בסוף־השבוע לנוח נסו כתמיד. חזקי

זה. בשבוע חביתה עבודה מלקחת והימנעו
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כספים
 הנוכחית, בתקופה לאיש קל לא זה בנושא

 של מצבם אחרים, למזלות יחסית אולם
 אי״היציבות במיוחד. רע אינו הדליים
 בטוחה, תוכנית לתכנן להם מפריעה
 בשקט לשבת אי-אפשר זה שברגע ובוודאי
ולהרגע.

 להם לעזור עשויה הדליים של התושיה
 מוכרים דלי בני הקשיים. על להתגבר
 לתנאים אף במהירות שמסתגלים כאנשים

 ממה פחות להם יש אם שאפילו כך קשים,
 זאת רואים אינם הם לכן, קודם להם שהיה

 מעצם נהנים אפילו הם לפעמים כטרגדיה.
במועט. ההסתפקות
פגורים
 שרצו אלה מאוד. קשה המצב זה בנושא

 לא זאת. לדחות יצטרכו דירה, השגה לעבור
 בלתי-אפשרי הוא אחרת לדירה מעבר רק

 רהיטים של רכישה או שיפוץ אפילו כעת,
אלה. בימים מתאפשרת לא חדשים

ובינה בינו
 בהם נתקלים אז קשיים, שיהיו נגזר אם

החשובים באלה ובעיקר ותחום, שטח בכל

 או - בעבודה הוא ביותו הקשה התחום
 קשה בניוה; ■ותו תהיה המישוה שנה בשד
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 על כשמדובר לפחות ביותר. והרגישים
 שבני לצפות אפשר היה הרומנטי, התחום

 גם אולם האחרים. הקשיים על יפוצו דלי
 זוגות דבש. מלקקים אינם הם זה בשטח

 באי״שקט לחיות להתרגל יצטרכו נשואים
 - בן־הזוג של שיגיונותיו עם ולהשלים השנה

גם לכן לשינויים. מתאימה אינה זו תקופה

 הרומנטי, מהשטח להטת תוכלו השבוע
 וכן ידידים, אצל לביקורים הזמטת צפויות

 את שישפרו למסיבות
את ויפגישו מצב־הרוח

חדשים. מכרים עם כם
 להישאר תתפתו אל

 מזג- אם גם בבית
 לצאת מזמין לא האוויר
 את לנצל כדאי החוצה.

קש ולסיים ההזדמנות
מוסי אינם שכבר רים
 אלה דבר. לכם פים

בא שעוסקים מביניכם
 זו. בתקופה מבורך מיבול להגות ♦וכלו מנות

 לתחביבים. יותר שיקדישו כדאי - ואחרים
★ * *

 במקום־ לאחרונה שחשתם הרב המתח
 הקלה ותרגישו לרדת יתחיל העבודה

 בבית אולם מסויימת.
 עצמכם את תרגישו

 ובלתי־מרוצים, מתוחים
שי על שתחשבו רצוי
 כדאי אולי נויים

שהו להחליף  רהיט, איז
הח סדר את לשנות או

ר״ מעבר דרים.  לדי
8*1381 מומליי לא אחרת
ם הקרוב. בחודש ■ ידידי
 ארצה חוזרים מהעבר

 מבחינה הקשרים. את לחדש תוכלו ואתם
 זהירים. מאוד מאוד להיות כדאי כספית

* * *
 תיאלצו השבוע, מודגש יהיה הכספי הצד

 אולם בלתי-מתוכגנות, להוצאות להיכנס
 תוכלו קצר זמן תוך

 שמכירים מכך להנות
המיקצו־ בהישגיכם

 תביא זו הכרח עיים.
הכל במצבכם לשיפור

 לא ההבדל כי אם כלי,
 ההרגשה למען רב, יהיה

 על שחושבים הטובה
 להימנע נסו טובתכם.
 ודחו לביזבוז מלהיתפס

 חפצים של רכישה כל
 תוכלו בקרוב זה. ברגע חשובים שנראים
מעט שתחסכו ורצוי לחו׳ל נסיעה על לחשוב
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 לבצע להם יתנו לא מבחוץ קשיים - ירצו אם
המתבקש. הצעד את

 להם להשיג יתקשו נשואים, שאינם אותם
 עצמם ויחושו לטעמם שיהיו בני-זוג

 כמה צפויות החברתי בשטח כי אם בודדים.
 שיהיה נראה לא השנה, נעימות תקופות

מהיכרויות רציניים קשרים לפתח אפשר

ם די יהיו וחמישי רביעי הימים  מסוכני
 על וותרו מוכרחים אינכם אם עבורכם,

לעיר. מחוץ נסיעות
 חייבים שנוהגים אלה

זהירים, מאוד לחיות
ה שכן : טי לתאו חזקה נ

 השבוע מסתמנת נות
טי בתחום במפה. מנ ת  ה

השבוע, לטובה תופתעו
 לקבל תזכו לא עדיין

 אתם שלח התשובה את
 כבר אולם מקווים,
 שינוי להסתמן מתחיל

תכן תוכניותיכם, את לקדם שעשוי חיובי  וי
 יחד. נסיעה על לחשוב תוכלו בקרוב שמאוד

* * •*
 במקום־העבודה. יודגשו ועצבטת רב מתת

 יהיו לא עובדים אתם שעימם אנשים
 כדאי ולכם סבלנים,

 קור־רוח על לשמור
 בתגובותיכם. ולשלוט

 את חשים אינכם עדיין
 ונוטים כתמיד עצמכם
 בתאו- ולהיפגע לחלות

 במיוחד הישמרו נות.
 מפציעות. או מכוויות

 בשיפור תרגישו בקרוב
 במצב״הרוח משמעותי

 רצוי הכללי. ובמצב
 עליזה, חברה וחפשו מהבית לצאת שתרבו
 לאחרונה. ששורר הדיכאון את מעט להפיג

* ★ ★
 בקלות, ולהתעייף לחלות נושים אתם השבוע

מהעומס. מעט עצמכם מעל להוריד רצוי
 עלולים שמעשנים אלה

 בדרכי- כעת לסבול
 להפסיק נסו הנשימה.

 במקום ימים. לכמה
 רצון חשים העבודה

למקובל, בניגוד לפעול
ה מתוך וזה  דחף איז

ה או ריגשי פילו ראי
הדברים. של סופית

 לא מהפכניות תוכניות
או זו. בתקופה ברכה יבי

 הפרטיים החיים את לשפר יותר חשוב
עימכם. בתולה בני שהוזנחו. דברים ולתקן
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