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החודש: מזל

 1984 שנת של האחרונים בחודשים מאזניים
21985 ובשנת

עבודה
 ייאלצו שבהן תקופות נראות זה בשטח

 ולהרגיל רבים מאמצים להשקיע המזל בני
 אחראית קשה, יותר לעבודה עצמם את

דרסטיים שינויים שיהיו נראה לא ומעייפת.

 בעבודה להם שיהיה והעניין - כך כל נורא
 קלות עבודות הקשיים. על אותם יפצה
 דבר, עושים ולא הזמן את מעבירים שבהן

 דווקא שינסה ומי השנה, בחשבון באות לא
יתאכזב. כזו, בדרך ללכת
 יציב בסיס שיהיה לדאוג זה שחשוב מה

 ומבוקשת, נחוצה תהיה אכן ושהעבודה
כלכלית שמבחינה לזכור יש כן, לא שאם

 תיראה איו
חשדה שנת

 היתה החולפת שהשנה לומר יהיה נכון לא
 עברו מאזניים שבני נזכור אם במיוחד, קשה

 1980 אוקטובר בין וקשה ארוכה תקופה
 לשנת לה היו זאת, ובכל .1983 לנובמבר

 הקטנות האכזבות שלה, הקשיים 1984
 בתחום בעיקר והמאבקים והגדולות,

הכלכלי.
 ראשית - מאוד בלטו דברים שני

 שונות. מסיבות שנבעו הפיננסיים הקשיים
 העבודה במקומות יציבות חוסר בגלל אם

 עצמם על לקחו שאנשים מפני ואם
 לא עליהם שלחצו כספיות, התחייבויות

השנה. מעט
 לבצע הזדמנות היתה המגורים בתחום

 מבני גדול חלק ואכן, משמעותיים, שינויים
 חלק והגשימו התקופה את ניצלו המזל

זה. בשטח מהמאוויים
 לאלה קל היה לא בריאות בענייני
 שקשורות חוזרות ממחלות שסובלים

 הורגשה הקיץ בתקופת אולם השנה. לעונות
 אלה מתוסכלים היו האהבה בשטח הקלה.
 רציני, לקשר להתחייב מוכנים שאינם
 לקשרים שהתייחסו האחרים לעומת

 ועמוק רציני קשר לבנות והצליחו ברצינות
 היה זה כל ארוכה. תוחלת־חיים לו שיש

לבני מצפה מה כן, אם שעברה. בשנה

 (בית השני בבית היושב סטורן, כוכב
 המזל לבני מאפשר אינו והרכוש) הכספים

 משתייך אינו סטורן כוכב מכספם. להנות
 חשבון. וללא בנדיבות המעניקים לכוכבים

רבים. במאמצים מושג דבר כל
 המזל בני יקחו עדיין 1984 סוף שעד נראה

 כספיות והתחייבויות הלוואות עצמם על
 ישנם זאת, ובכל עליהם. יכביד וזה שונות,
 לסבול ואף להתחייב כדאי שבגללם דברים

 בטווח טובות לתוצאות יביא זה שכן מעט,
רחוק. היותר

 סיכסוך יתכן ואפריל מרס בחודשים
 אם המישפחה. של כספים בגלל מישפחתי

לוויכוחים מלהיכנס להימנע כדאי אפשר,

קידום
קשיים

בעבודה
כספיים

 נושאים שאותם להניח סביר עצמו. בכיוון
 לתפקד יהיה שקשה אלא אותם, יעסיקו

 בני התרגלו שלהם וחופשיים נוחים בתנאים
 אפשר נובמבר, למחצית אוקטובר בין המזל.
 אחרים, של החלטות לשנות עדיין יהיה

 תתבצע שבו למקום או לתפקיד בקשר
 לקצב תיכנס העבודה מכן, לאחר העבודה.

קשה. יהיה וכאמור חדש,
 בעבודתם. למצוא המזל בני יוכלו נחמה

 מרדנות של הרגשה עם שיתחילו למרות
אינו שהשד יתברר אכזבה, אפילו ואולי

 כך קשות, מבעיות מאזניים בני יסבלו עדיין
 מה ולבחור להתפנק יהיה שאי־אפשר

 למקום תהיה הראשונה העדיפות שנעים.
 בתחילה אם גם להתפרנס. אפשר שממנו

 וקשה, מרגיזה משעממת, תראה העבודה
 אשר יפה, לקאריירה מובילה שהיא יתברר
 ואף במעמד לקידום תביא השנה במשך

כלכלי. לשיפור
כספים

 והגדלת כאבי־גב
ה ח פ ש י מ ה

 יכניס ורק לשיפור יביא לא זה וסיכסוכים,
 יחושו 1985 בנובמבר לחיים. ורוגז מתיחות

 המצב ואילך, זה מחודש בשינוי. המזל בני
 קל יותר יהיה ולפתע ישתפר, הכלכלי

המצב. את מאוד ישפרו הכנסה ומקורות
מגורים
 כל להחליף, לשכור, לקנות, דירה, לעבוד

 עד שתימשך זו לתקופה מאוד מתאים זה
 הספיקו לא שעדיין אלה .1985 פברואר
 שיזדרזו כדאי מגוריהם, מקום את לשנות
 הטובות ההזדמנויות כעת. זאת ויעשו

 מתי, לדעת חשוב באות. שהן כשם חולפות
 כאן האפשרויות, את להחמיץ לא כדי

 ברור שלא למרות ויוזמה. העזה דרושה
)40 בעמוד (המשך קשה. יהיה עדיין זה שבתחום נאמר כבר
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 אחרים, על לכפות מנסים שאתם שינויים
 אינם המישפחה, במיסגרת ואם בעבודה אם

להת כדאי לא טובים.
רצונותיכם. על עקש

 יתברר יותר מאוחר
ב שהתעקשתם לכם

 את לראות זו תקופה
בהירה, בצורה הדברים

 בחודש 5ה״ וגם 4ה״
 בייחוד לאכזב. עלולים

הב על סמכתם אם
 של והצעות טחות

 לשתף עליכם ידידים.
 קשרים לכם יש שעימם אלה עם פעולה

 מזדמנים. מכרים על לסמוך ולא ארוכים
* * *

 זו. בתקופה עליכם מוטלת ורבה קשה עבודה
 יעיל יותר סדר־יום לכם לארגן עליכם
 הרגיל שבקצב מכיוון

 את לסיים תספיקו לא
 על שלקחתם מה

ב 5וה־ 4ה־ עצמכם.
ב קשים יהיו חודש

 אכזבות צפויות מיוחד,
 ל־ שקשור מה בכל

ו בקאריירה. קידומכם
 אחרות בעיות יתכנו

 מצב־הרוח זה. בתחום
 או 6ב״ אולם כבד. יהיה

 ויראה עזרתו את יציע מישהו בחודש 7ב־
 דבריו. את תבטלו אל חדשה. דרך לכם

★ * *
 קלה וההרגשה טוב יותר שלכם מצב״הרוח

 להתחיל עומדות חדשות אהבות יותר.
 ואתם אלה, בימים
 יכולים שאינכם חשים
 השיגרה את לסבול

 5ב- או 4ב- הרגילה.
 בקשרים תהיו בחודש

 בארצות אנשים עם
לה עשוי וזה אחרות,

 חדשים לרעיונות ביא
 ל- בקשר ומסעירים

בת הקרוב. עתידכם
ק ייתכנו העבודה חום

 לחתור שמנסה העובדים, אחד עם שיים
שהשגתם. מה על תוותרו אל תחתכם.
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 הבית ענייני לכל דואגים אתם זו בתקופה
 אירגון ואולי שיפורים שיפוצים. והמישפתה.

 שבו המקום של מחדש
 לבצע תוכלו גרים. אתם

 הזמן זה כן, כמו השבוע.
ה סיום על לחשוב

 אתם שבו פרוייקט
שמת אלה עוסקים.

 לעצמם למצוא קשים
 או לשכור אם דירה.

למ כעת יוכלו לקנות.
 את שישביע משהו צוא

 בחודש 5וה־ 4ה־ רצונם.
 להסתכסך לא לב שימו בעבודה. נוחים אינם

 הרומנטי. בשטח להצליח תוכלו איש. עם
* * *

 כל נוחים. ולא קשים יהיו בחודש 5וה־ 4ה-
 יומיומיים, בקשרים איתכם שנמצא מי

 או ידידים מישפחה,
 אתכם. מעצבן קרובים,

מתו מרגישים אתם
 שהייתם מה וכל חים,

 אתכם שישחררו רוצים,
וה* ההתחייבויות מכל
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 טוב. יותר הרבה כבר תרגישו השבוע
 ושימחת-החיים חלפה המעייפת התקופה

אליכם. חוזרים והמרץ
 בחודש וה-$ 4ה״

 זאת בכל להיות עלולים
 הורים עבור קשים

 מסויימת בעיה לילדים.
 לא אך אתכם, תטריד

ו שמים להפוך כדאי
ב 9ב- או 8ב־ ארץ.

 פתרון יימצא חודש
 העבודה בשטח לבעיה.

מרוצים. אינכם עדיין
 האשליות הבטחות, על מלבנות היזהרו

 זה. את מעצמכם לחסוך תוכלו מאכזבות.
* * *

 ורציניים כבדים עצמכם את תרגישו השבוע
 עליכם שעוברת התקופה על מתמיד. יותר
 לומר אי־אפשר כעת

 4ה־ אולם קלה. שהיא
 יהיו בחודש 5וה־

 כמעט קשים. במיוחד
 ילך. לא דבר שום

ומכ־ עיכובים תקלות.

 או 4ב־ לכם להציק עלולות כספיות בעיות
 שלכם והחששות הדאגות בחודש. 5ב־

 אתכם להוביל יכולים
 קיצוני צעד לעשות

ה למרות ומוטעה.
 שבו הזמן זה קשיים.
עצ את לקדם תוכלו
 כך השטחים. ברוב מכם

לע למזל הפעם שתתנו
 חייב הכל לא לכם. זור

המתוכנן. לפי להתרחש
ת שיגיעו, ההפתעות

 ויוסיפו נעימות היינה
 7ב־ או 6ב־ שיתרחשו פגישות לביטחון.

 מוזרות. מאוד בנסיבות תהיינה בחודש
* * *

 שינויים על לחשוב תוכלו הקרובה בתקופה
 5וה״ 4ה- רחוק. היותר לטווח משמעותיים

 קשים, די יהיו בחודש
 אי-הבנה שתהיה יתכן

 בעבודה הממונים עם
מה מישהו עם או

 תוכלו בקרוב עובדים.
שטח ללמוד להתחיל

■ם  לשינוי שיביא חדש
9וה־ 8ה־ יותר. מאוחר ■19 את ירגיזו שונים שולים

6ה־ עד המתינו כם. * 9 עלי שמטילים אחריות
כספיות בעיות כם. ■1
 לזה אולם בחודש, 7ב־

 9וה״ 8ה״ פתרון. יימצא
 נעימים, יותר הרבה הרבה יהיו בחודש
 הרומנטי. לתחום שקשור במה בעיקר

* * *
 זו. בתקופה אתכם מטרידות כספיות בעיות

 גורם ומה מדאיג מה לעצמכם תבררו אם
כזה. אי־שקט לכם

 שעיקר לכם יתברר
 יסתדרו איך הן הדאגות
 לתת טוב יהיה אחרים.

 לעצמו לארגן אחד לכל
 מכיוון הוא, ענייניו את

דואגים יותר שאתם
 4ב־ עצמם. מהאנשים

״ ד דן ״ ד ד - ״ז ייתכנו בחודש 5וב־ !
 בגלל כספיות הוצאות

 נסו במכונית. תקלה
 7ב־ ימים. באותם במכונית נסיעות על לוותר

דיור. ענייני בגלל מתיחות בחודש 8ב־ או

 טובה, יותר תהיה גשה
 פסק־זמן רק זה אם גם

מאכז די החברה חיי הקשה. התקופה בתוך
 לחשבון־נפש. הזמן את נצלו אולם כעת, בים

* ★ *
 5ב״ או 4ב- אליכם שתגיע אינפורמציה

שקט. וחוסר בילבול לכם תגרום בחודש
מס להסיק לא כדאי
 יתכנו מהירות. קנות

ב וטעויות אי־דיוקים
 הטוב לכם. שיעבירו מה

 כמה להמתין ביותר
 שאתם לפני ימים,

חשו החלטה מקבלים
 יהיה בחודש 6ה״ בה.

בבית, לבילוי מוקדש
למח אתכם יביא וזה

ה על חדשות שבות
 עלולים עליהם שסמכתם אנשים עתיד.
ידידים. הם מי תבדקו אכזבה. לכם לגרום

 ולביקורים. נסיעות
 חופשה לתכנן כדאי

 הרבה יהיה מצב-הרוח שכן ימים, לאותם
 לכם. לעזור עשויים מכרים טוב. יותר

* * *
 בעיות עליכם. עוברת קלה לא תקופה

 מסוגלים ואינכם לכם מציקות מישפחתיות
 רצוי להחלטה. להגיע

 אנשים עם להתייעץ
סומכים. אתם שעליהם

 לב שתשימו כדאי
שלכם. הבריאות לענייני

 עולות שונות בעיות שכן
השטח, פני על שוב

 לגשת שכדאי ויתכן
בדיקה. ולעבור לרופא

 יהיו בחודש 5וה־ 4ה־
 קשרים מעייפים. מאוד

 יביאו מחוץ־לארץ ידידים או קרובים עם
בחומרה. לכך תתייחסו אל אך לאכזבה.

 בפברואר *ו
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