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מדים
בניח•[׳

החודש: מזל

אז־־ה
השנעת

 ■וביטו
המזלות ער

 על נכתב וכבר מוזר, קיץ הוא 1988 קיץ
 המפה עוברת אלה בימים לא״מעט. כך

 על שישפיעו חשובים שינויים השמיימית
 בתחום זאת יחוש מזל כל כולם. המזלות
 יצטרכו אחרים מהשינוי, יהנו חלק כלשהו.

 הוא המזלות גלגל אולם בקשיים. להתמודד
 סטאטי נשאר לא דבר שום כן ועל עגול,

לנצח.
 עד שם וישהה טלה למזל עבר מרס כוכב

 בהילוך יימצא שמרס זמן כל ינואר. חודש
 אם אלא לרעה, להשפיע אמור לא הוא ישיר
 26מה־ כלשהו. למזל קשה זווית ייצור

 מרס יימצא באוקטובר 29ה־ ועד באוגוסט
 יתכן כולם. על תשפיע שלו הנסיגה בנסיגה.

 על הנסיגה את תחוש כולה שהמדינה אף
לביטחון. הנוגע בכל בשרה,

להי נסיגתי מהילוך שעבר פלוטו, כוכב
 על״פי־רוב קשים. לאסונות גרם ישיר, לוך

 קטלניות לתאונות־דרכים מביא כזה מהלך
 לטלה, מרס כוכב של המעבר גדולה. בכמות

באו התרחשו פלוטו כוכב של וההתיישרות
 בכמות התבטא באמת והדבר תקופה, תה

בכבישים. המשתולל ובמוות התאונות

 יש אולם ירגע, אמנם זה בתחום המצב
 מביא טלה במזל מרס שכוכב בחשבון לקחת

 נוטים אנשים אימפולסיבית. להתנהגות
 מסוכנים מעשים ולבצע להתפרץ להתרגז,

תוצ על לחשוב נעצרים שאינם משום רק
אי האימפולסיבית התגובה מעשיהם. אות

 ליחסים גם אלא לתאונות, רק אופיינית נה
יחדיו. שחיים זוגות ובין לרעהו, אדם שבין

 עלולה בטלה מרס כוכב של שהייתו
 מיותרים. ולסיכסוכים למריבות להביא

 למנוע יכולים עצמית ושליטה מחשבה קצת
רבות. צרות

 יופיטר. בכוכב קשור יותר הנעים השינוי
 תאומים, למזל אלה בימים עבר זה כוכב

 מרס. חודש מאז שור במזל ששהה לאחר
 סוף עד תאומים במזל יימצא יופיטר כוכב

 וישהה שור למזל יחזור ואחר־כך נובמבר,
 ישפיע יופיטר של המעבר .1989 מרס עד שם
 השינוי, מהו היא השאלה המזלות. כל על

השונים. המזלות בני על ישפיע ואיך
המי גם ונקרא טוב לכוכב נחשב יופיטר

 כוכבים של השפעתם אמנם הגדול. טיב
 אבל התמונה, את מעט לשנות יכולה אחרים

צפו שאם להניח אפשר יופיטר של מטיבעו
אותן. לרכך מסוגל קיומו כלשהן, בעיות יות

בעב צדק או יופיטר שכוכב לזכור צריך
 במקום המוחלטת. האמת את מסמל רית
 ומ- מעוותת בצורה החיים מתנהלים שבו

 האמת את ויוציא יופיטר כוכב יבוא זוייפת
 נעימה. היא האמת תמיד לא והרי לאור,

 לשינויים גורמת אף היא רבים במיקרים
 תחת שנעשים הדברים אולם דראמתיים.

 הדברים למעשה הם יופיטר של השפעתו
הנכונים.
 על יופיטר כך, אם ישפיע, תחומים באיזה
השונים! המזלות

טדה מזר 0
 זה. מזל של השלישי בבית יימצא יופיטר

 ישתפרו. ושכנים אחיות אחים, עם יחסים
 גון יוסיפו חדשים ומכרים ידידים קרובים,

יסיי חדשות היכרויות לתקופה. יותר נעים
להת עשויים חדשים קשרים לטליים. עו

חוד כמה של בתקופה מדובר אם גם חיל,
 מזל בני חשובה. תהיה התיקשורת שים.
וי במיכתבים, בשיחות־טלפון, ירבו טלה

השנה. במשך שהוזנחו קשרים כך חדשו
מעניינות ושיחות חדשה שפה לימוד

 גם צפוייה לתקופה. עניין יוסיפו ומלמדות
 או ומכירה חדשים מכשירים של רכישה

 יעברו זה שבתחום נראה מכונית. של קניה
חיוביים. שינויים הטליים

שור מזל •
 לשיפור יביא השני בבית יופיטר כוכב

 עברו שור בני הכלכלי. בתחום משמעותי
 זה. בתחום לא״מעטים קשיים באחרונה
 את לשפר להם יאפשרו הקרובים החודשים

 שיהיו כדאי עכשיו גם כי אם הכספי, מצבם
 ביקורת. בלי כספים יוציאו ולא חסכנים

 גורם ומה רווח מביא מה היטב לשקול צריך
 מהעלאה השוורים יהנו כללי באופן להפסד.

 לידיהם. שיגיעו מסכומי־כסף במשכורת,
 הם שבו למצב להגיע לשוורים אסור אולם
האח ואילו ונותנים, שמשלמים אלה יהיו
ליבם. טוב את ומנצלים מכספם נהנים רים
תאומים מזל •

 חייבים אך ברי־ביצוע, עכשיו יהיו שריים
 להיות ולא איש על לסמוך לא לבד, לעבוד

 הבריאות על לשמור צריך אחד. באף תלויים
 שנרקמות תוכניות, בדיקות. על ולהקפיד

 בשלב מוצלחות עצמן את יוכיחו עכשיו,
יותר. מאוחר

אריה מזל •

 להיות יכול מה שלהם. במזל מרתחש הכל
 יחושו הטובה ההשפעה את מזה! טוב יותר

 שכן המזל בתחילת שנולדו אלה בעיקר
 כוכב תאומים. מזל בתחילת יימצא יופיטר

בני החיים. על ולהקל להם לעזור עשוי זה

 זמנם רוב את לקאריירה שהקדישו לאחר
 וממיפ- מבילויים ליהנות יוכלו הם ומירצם,

 לא כמעט שעימם וידידים קרובים עם גשים
 על לנוח הזמן זה אין השנה. במשך קשר יצרו
ולר השאיפות, את לממש אלא הדפנה, זרי

 הגדולות. התיקוות של בהתגשמותו אות
 וימשיכו חדשים אתגרים ימצאו האריות
בהיש יסתפקו לא הם ביותר. לטוב לשאוף

 עתידם את יקדמו אלא אליהם, שהגיעו גים
 ידידים, רק לא להם יעזרו ובכך המיקצועי,

 להם שיש וגופים גדולות חברות גם אלא
עתידם. על השפעה

בתורה מזר •
 עכשיו חשוב. יהיה המיקצועי התחום

מע את ולבסס לשפר הזדמנות להם תהיה
יצטרכו הם בו. עובדים שהם במקום מדם

 בטלה מרס - השמ״מית במפה שינויים
 ואילו אימפולסיבית, תנהגותלה ורםג

דרכים לתאונות מביא ישיר בהילוך פלוטו
ולצ יותר אופטימים להיות יוכלו תאומים

חד לעבודה בקשר חיוביות לתשובות פות
רומנ חדשים, קשרים וכו'. לימודים שה,

המוראל. את להם יעלו ואחרים, טיים
 של ביקורים או לחו״ל נסיעות צפויות

 דורשת להשמין נטיה וקרובים. חברים
 נוטים שבו זמן זהו דיאטה. על הקפדה
יותר. מאוחר מהתוצאות ולסבול לזלזל,

סרטן מזל •
 לא בסוד. התוכניות כל את לשמור כדאי

 הזמן לפני לגלות או ברבים להכריז מומלץ
 עשוי הפירסום עצם לקרות. שעומד מה את

בלתי־אפ־ שנראו דברים העניין. את לבטל

 סמכותיות, בדמויות ובטקט בזהירות לטפל
 יחסים הממונים. עם בזהירות ולהתנהג
 להוכחות זקוקים הם יעזרו. לא אישיים
 מעוררת- והתנהגות טובה עבודה בשטח.
 מכובדת בעמדה המזל בני את ייזכו הערכה
 בקאריי- בהצלחה מדובר להתקדם. ויכולת

 פרוטק־ קשרים, בגלל ולא בזכות, אבל רה,
 בשנה שהשקיעו מה כל וכדומה. ציות

 מידת ולפי פירות, עכשיו ישא האחרונה
התוצאה. גם תהיה כך ההשקעה

מאזניים מזל 0
בני את מפנקים הקרובים החודשים
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 תשו־ במרכז עכשיו עומדים קאריירה ענייני
 השבוע, לכם תוצע מעניינת הצעה מת־הלב.

להב שאי־אפשר אלא
 ביטחון בה שיש טיח

 כן יעל הרחוק, לטווח
בהתלב שרויים אתם
ל שכדאי נראה טות.

 אם אף להצעה, הסכים
 לטווח מתייחסת היא
ה נטילת שנה. חצי של

 מאחר כדאית, סיכון
לכי אתכם יוביל וזה

 שאינכם חדשים, וונים
 באוגוסט 1יב״ ביולי 31ב־ לצפותם. יכולים
 במאמץ. שפחיתו כדאי טוב. פחות תרגישו

★ * *
 יביאו אמרח בארץ השוהים אנשים עם קשרים
 ש״־ סביב שייעשה בירור אי־נעיסות של למצב

 שהשה־ יראה כספיים נים
 משעת היתר, לא נותבם
 לא הדבר כ׳ אם בחוק,
 גלוי הסבר במכוון. נעשה
 הבי מהמצב, אתכם יחלץ

א התייח חדנעח שוב ת1ד
 הניע שעכשיו אלא סות,
שה בבע״ה לטפל הזמן
ממו תקופה לכם ציקה
 קרובים או הורים שכת.

 לעזרה. יזדקקו מבוגרים
 מבל־ להיעשות יצטרכו המערים בתחום שיזו״□

 לטובה. יהיה השינוי אך מראש, זאת שחכננזזם
* * *

ידי עם ופגישות טיולים בילויים, נסיעות,
 בעבודה התקופה. את מגוונים וקרובים דים

חשיבה. תקופה זוהי
 אחריות עליכם מוטלת

 לקדם ואפשרות רבה,
שלכם, האינטרסים את

תת שלא שחשוב אלא
 עם להסתכסך פתו

 עם או לעבודה עמיתים
 אתם עליכם. הממונים

הערות, להעיר נוטים
וצודקות, נכונות אמנם

 יקלקלו רק אלה אך
הר ההישגים את להשיג יאפשרו ולא לכם,

הפרק. על עכשיו עולה לחו״ל נסיעה צויים.

שה מתברר לפתע אחכם. מדאינים כספים ענ״ו׳
 יותר להוציא לעצמו הרשה בן־הזע או שותף

 שעלול מה מהמתוכנן,
ש לבע״ה אחכם להכניס

אותה, לפתזר יהיה קל לא
 אתם בעל־ 30וב־ 29ב־

טוב, להתיש לא עלולים
לב לחפא שתנשו וכדאי

 בשורה הבעייה. אח רר
 31ה־ בסביבות יותר עימה1

נסי באונוסט. זה־ו ביולי
 ינעימו ביקור 1א טיול עה,

מוצל ויהיו הזמן אח לכם
 תפקיד עליכם יטיל! במקום־העמרה מאור חים

 לרגע. תהססו אל באזווסט. 3ב־ 1א 2ב־ מעויין
* * *

מבוג הורים להשתפר. מתחיל מצב־הרוח
 או 28ב־ ,27ב״ טיב לא להרגיש עלולים רים
רו חוויה ביולי. 31ב־

 29ב־ מפתיעה מאנטית
 מישהו ביולי. ב־סג או

יז במיקרה, שתפגשו
מה יפים ימים לכם כיר

 שכמעט ודברים, עבר,
 מחדש, יעלו נשכחו,
 את לראות לכם ויגרמו
 חדשה מנקודה ההווה
באו ה־נ או 2ה־ ושונה.

מש ידיעה יביאו גוסט
 שתתבצע לחו״ל לנסיעה קשורה זי מחת.

 הלחץ. את קצת הורידי בקאריירה: בקרוב.
* * *

 ולא לטיפול שתנשו ותשוב טיבה אינה הבריאות
שמ לנזקי□, נורמת הדחייה עצמכם אח חזויחו

ל קשה יהיה יותר אוחר
 המתיחות עימם התמודד

מבר־ אחר מחנברח. בביח
קשיים. מערים המישפתה

 לידיעתו שתביא! זחשוב
 כל אחרי שקבים שאתם
ב !השיקולים. בים1החיש

 על משבחים תיהנו עבודה
בעי־ שביצעתם פרוייקט
 משימה לכם יציעו קבותיו
לע אחנר שתהווה נוספת

 עלולה ביולי 3ל־ו או 30ל־ שתכננתם נסיעה תיד.
אחר לתאריך לדחותה עדיף בעייתית. להיות

 עם להתמודד תצטרכו ביולי 28יב־ 27ב־
 יביא שיתקלקל משהו ביתכם. בתוך בעייה

 להוציא לצורך אתכם
ב לחור ולגרום כספים
 גדול לגדעון או תקציב

 פגישה מהקיים. יותר
להתב עלולה שתוכננה

 בגלל האחרון, ברגע טל
 אך בלתי־צפוי. אירוע
 ואתם מאחר כך, עדיף

 הקשרים את מסכנים
לע ובמבט הקיימים,

 ייתר חשובים אלה תיד
 ברגע בהם. מעורבים שאתם מהיחסים

 היחסים. להבריא קשה יהיה ההתפכחות
* * *

 הפרק על עומדות לעבודה בקשר התלבטויות
 שהכי־ דש ביטחון לאבד 1א להסס, הזמן זה אין

 מבטיחים שלבם שורים
 מה לכל מסונלים ואתם

ה ברנע אם אף שיציעו.
 מסובך, נראה זה ראשון
 שיתקיימו ראיון או פגישה

קוב ביול׳ 28ב־ אז 27־3
 שתדעו חשוב מאוד. עים

 ואין חצים, אתם מה בדיוק
 שתעשו שהרושם ספק
 בריאות ענייני חיובי יהיה

 קא1ד! לאו אתכם, יעסיקו
 עצמכם את תמצאו זאת בבל אך בריאותכם.

 להראינ. ממשיכים כספים ענ״ו׳ בחורים. מטפלים
* * *

 התקופה. את לכם יגוונו לחו״ל נסיעות
 כדאי מאוד. מתוחים בני״הזוג עם היחסים

 קצרה חופשה לקחת
בענייני״כס־ ולהתרחק.

קשה, עדיין המצב פים
 ביולי 28וב־ 27ב־ אך

 סכום־כסף להגיע עשוי
 להתמודד לכם שיעזור

ב־ נסיעה הקשיים. עם
 מסכנת ביולי וב־סג 29

 להיפגע נטייה אתכם.
נהי מצריכה בתאונות

ב וה־נ 2ה־ זהירה. גה
 יוצאי- אנשים עם אתכם מפגישים אוגוסט

להתפתח. עשויים מוזרים יחסים דופן.
★********************י********************************************************************************* ***•#******,*********************,,

 ושל שלכם הבריאות עכשיו. לבם קשה קצת
קודר. די מצב־הרוח טובה, אינה לכם הקרובים

 לא לכם שניתנו הבטחות,
וה מתקיימות אינן מזמן,

מני אח□ נחלה. אכזבה
מרי. קיצונית בצורה בים
 בתוכניות שינוי שיש נכון
בלבד, בעיכוב מחבר אך

תוכ דראמה׳ בשיווי לא1
ל חייבות שחימנתם ניות

מוחלטת. בסודיות הישמר
 !וספים אנשי□ של שיתוף

 לנחם ואף לפגוע יכול
 הזמן עכשיו משמעותית. לדח״ר, או לביטול
 בעתיד, עצמז את שיוכיח בעל־ערך דבר לרכוש

* * *
 ומצב-הרוח מעייפים יהיו ביולי 28-וה־27ה־

 המיק- לעתידכם בקשר ההתלבטות שפוף.
 למ־ אתכם מביאה צועי

הת קיצוניים. צבי־רוח
 שאתם אנשים עם ייעצו

 ותת■ עליהם סומכים
יח בהצעותיהם. חשבו

עומ בני״הזוג עם סים
 זה במיבחן. עכשיו דים

וב 29ב־ בעיקר יבלוט
תתק שבהם ביולי סל

 דיון חשובה. שיחר יים
 המשותף עתידכם על

 אינם העכשוויים הקשיים כעת. עוזר אינו
 יותר. מאוחר שיצופו הבעיות את משקפים

* * *
 אחריות נוספות. שעות אחכם מעסיקה העבודה

 םבלי במיבחן עומרים אתם עליכם. מוטלת נוספת
הד רכך. מודעים שאתם

ה אח מבצעים שאתם רך
 העני אח מלמדת עבודה

 הם ובקרוב ברבר, עים
לע־ בקשר החלטה יקבלו

 29ה־ ■.המקצועי חידכם
קלים. יהיו לא ביורי 30ה־1

 מישהו או בן־זע ע□ עימות
ולהר־ לדיכאון יביא קרוב
 קל יהיה ברירות. נשח
 שבו ביזל׳ 31 מה־ יותר

 !ילהיב שיעודד השר מהמין במישהו תפושו
באונוסט. ב־ז הקאר״רה בתחום בעיות אתכם.
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