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מאזו״ם
 צט׳ מה

השנה להם
 בני על אלה בימים שעוברת התקופה את

 לשנה להשוות אי־אפשר מאזניים מזל
 לא 1988 כלומר, הבאה. לשנה או החולפת

 כמה בה היו אך הנוחות, השנים מן היתה
 שנה אולם נסבלת. להיות לה שגרמו דברים

 מחודש ההיפך, היתה. לא בוודאי היא קלה
 ולאו בשינוי, להרגיש היה אפשר פברואר
הרצוי. בכיוון דווקא

 המילחמות) (כוכב מרס כשכוכב בקיץ,
 מאזניים מזל בני התחילו טלה, למזל נכנס

תוק מתמיד. שונה בצורה ולנהוג להגיב
 איפיינו וסיכסוכים מריבות כעס, פנות,
 שליטה כל להם היתה ולא במיוחד, אותם

 כשמרס החמיר המצב תגובותיהם. על
הנסיגתי. בהילוכו התחיל
 באוקטובר 29ה״ ועד באוגוסט 26מה־

 מתחיל ממש אלה בימים בנסיגה. מרס יהיה
 לאחור בהילוך מרקורי(תיקשורת) כוכב גם

 יימצא מרס שבועות. כשלושה שיימשך
 קל יהיה מנובמבר כבר אך ינואר. עד בטלה
תדעך. והעצבנות יותר

 מתנהגים הקשה הכוכבים מערך בגלל
 אחד כל עם ורבים בכעס מאזניים בני עכשיו
 מבלי בפרצוף הכל אומרים הזדמנות, ובכל

 ממזל בינואר ייצא כשמרס חשבון. לעשות
ומ שקטה להיות התנהגותם תחזור טלה

בוקרת.
 מאזניים בני צריכים בינתיים אולם

תקינה מערכת-יחסים על ולשמור להשתדל

להש עלולה הקשה התקופה בני־הזוג. עם
 לא- למסקנות ולהביא הקשר על מאוד פיע

 מזל בני ממהרים לא למזלם נכונות.
 להם תעזור זו תכונה להחליט. מאזניים

 גם בני־הזוג, עם הקשרים על לפחות לשמור
ם. אינם היחסים אם  אידיאליי

של כניסתם היא השנה העיקרית הבעייה

 שני גדי. למזל וסטורן אוראנוס הכוכבים
היו.בצמידות אלה  מזל של הרביעי בבית י

 למגורים למישפחה, המתייחס מאזניים
ת יוצר גדי מזל מבוגרים. ולהורים  זווי

 שכבר שנפטון, כך למאזניים, דיסהרמונית
 מישקל יהוו שהוזכרו, והשניים שם נמצא
 היא שגם 89־88 שנת על מאוד וישפיעו כבד

קלה. שנה תהיה לא
קאריירה עבודה, •

 מאזניים מזל בני עברו האחרונות בשנים
ורבים העבודה לנושא בגישתם שינויים

 להם יהיה השנה תפקיד. או תחום שינו מהם
 מתקשים הם כרגע העבודה. בנושא יותר קל

 בעוד אולם לרוחם, שתהיה עבודה למצוא
 הזדמנויות יותר להם יהיו חודשים שלושה

 ששכרה מעניינת עבודה למצוא יוכלו והם
בצידה.

 את הצדיק לא היום עד שלהם הרווח
 הם ולעבודה לציפיות יחסית ההשקעה.

 זו מבחינה אולם מעט. והרוויחו קשה עבדו
 המתאימה השנה זו אין ישתפר. מצבם

 מעניין להם יהיה השנה בקאריירה. לקידום
 לא מיקצועיות שאיפות אך בעבודה, יותר

 להם חשובים והמעמד שהתואר מי יתגשמו.
להתאכזב. עלולים

 בני יצטרכו והסמכויות הממונים בנושא
והדיפ הטאקט כל את להפעיל מאזניים
 יחסים על לשמור כדי האפשריים לומטיה
עק למאבקים להיכנס כדאי לא טובים.
 השפעה. בעלי עם או הממונים עם רוניים

 כשידם המאזניים ייצאו זה מסוג במאבקים
 נמוך, פרופיל על לשמור כדאי התחתונה. על

 שבה לתקופה ולהמתין העבודה את לבצע
 מובן וכדבר קשיים ללא יגיע הקידום
מאליו.

מגורים •
 או בית של קנייה או מכירה על שחושב מי
 ובקשיים במיכשולים להיתקל עלול דירה

 את לשנות התקופה זו אין בלתי-צפויים.
 לא קנייתה או דירה מכירת המגורים. צורת
 ועצם כלכלית מבחינה משתלמים יהיו

 כדאי ברירה אין אם נחת. יביא לא המעבר
 כל על ולחשוב היטב המעבר את לתכנן
 ותמנע יתכן מראש הכנה אפשרית. תקלה

ומפח״נפש. אכזבות
מישפחה ♦

 פשוטים. אינם העניינים זה בנושא
 בבית גדולים כוכבים שלושה של שהייתם
 אצל במישפחה. למהפכות מביאה הרביעי

 מבוגרים שהורים בכך יתבטא זה חלק
 על שישפיע מה בריאות, מבעיות יסבלו
 כולה. המישפחה ועל היומיומיים החיים

 ביחסים להתבטא יכול זה האחרים אצל
 שינויים לבצע ברצון במריבות, מעורערים,

המוכרת. במיסגרת בהתמרדות או
 שהם למרות שינויים, לבצע מומלץ לא

 סדרים לשנות לא עדיף אפשריים. נראים
הדעת על מתקבלים חיים לבנות ולנסות

 מצריך כי אם אפשרי, זה הקיימת. במיסגרת
 על לוויתור מתייחסים חלקם ויתורים. כמה

והמישפחה. הבית לטובת בקאריירה קידום
כספים #

 בשנים מאוד רגיש שהיה שטח זהו
 להוצאות נגררו שהרוויחו מי גם האחרונות.

 או מעט, הרוויחו פשוט אחרים גדולות.
 על שלקחו חובות לכיסוי הופנה הכסף שרוב

 כספים יותר. הרבה קל יהיה השנה עצמם.
 יצליחו אנשי״עסקים שונים. ממקורות יגיעו

 שבהם פרוייקטים ובעסקים. בעיסקות
 מראה, 1989 בהצלחה. יזכו 1988ב־ התחילו

 לחו״ל לצאת אפשרות על השאר, בין
 ימצאו אם לימודים. או טיול למטרות

 יהיה לא שהמצב סימן אלה למטרות כספים
במיוחד. קשה

לבינה שבינו ומה ♦
 מביאים אלה חודשים מורכב. נושא זהו

 לקיצוניות. נשואים זוגות בין היחסים את
 אינם וההחלטות המעשים הדברים, חילופי

 אם שגם לפרידה, להביא ועלולים אופייניים
 מהות את לשנות יכולה היא סופית, אינה

 המיש- המיסגרת על לשמור כדאי היחסים.
שבי לפרקה. ולא שאפשר כמה עד פחתית

 מאוחר בשלב לחרטה תביא המיסגרת רת
יותר.

 עתיד, אין השנה שהתחילו לאהבות
חוד  בלתי״ היו ההתחלתיים התנאים אם ביי

 משני אחד שבו מהסוג קשרים אפשריים.
 אחר שגורם או אחרת בארץ שוהה בני״הזוג

 ב- לקיצם להגיע עלולים קשר, מאפשר אינו
1989.

 הרמוניים היחסים שבהן במישפחות
 קשה כוכבים מערך לרעה ישפיע לא וטובים,

 בעבר נשוי שהיה למי מערכת-היחסים. על
 רצינית מערכת־יחסים לבנות טוב סיכוי יש

 השנה, דווקא ומנוסה. מבוגר זוג בן עם יותר
 לצאת סיכוי יש כבד, יהיה כשמצב-הרוח

לחיים. בן-זוג ולמצוא מהבדידות
 להכיר טוב סיכוי יש הצעירים ולפנויים

 בנסיעות המיועדים בני-הזוג את ולמצוא
 נוספת אפשרות לימוד. במוסדות או לחו׳׳ל

 אורחים תיירים, עם קשר לקשור היא
 אין רחוקות. ארצות עם הקשורים ואנשים

 עם יחסים ליצור יהיה שאי-אפשר אומר זה
 רציני קשר יהיה שזה הסיכוי אבל הארץ, בני

יותר. קטן ארוך לטווח
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 לנסיעות, מתאימים בספטמבר 29וה־ 28ה״
 קשיי בגלל זאת, ובכל וראיונות, פגישות

 לתקלות צפו התקופה,
 בבית מתוכננות. לא

 היחסים מתגבר. המתח
הסבי ועם בני-הזוג עם
מת אתם מתוחים. בה

ומת־ מתפרצים רגזים,
 בחג במהירות. עצבנים
 עלולים תורה שימחת

 אביזרים או מכשירים
להתקלקל. בבית שוגים

ב להשתתף ניסיונות
באוק 6ל״ 4ה־ בין כדאיים למיניהן הגרלות

 פופולרים. אתם הרומאנטי בתחום טובר.
* * *

 להתרענן לכם יעזח בספטמבר 29וה־ 28ה־
 שיגיש ידידים של מחברתם וליהנות במיקצח
מ הודעה ללא לביקור

 לפחות אחת פלשה ראש.
 חמאנט׳, רקע על תהיה

 ע□ פלשה זו תהיה לא אך
 באמת אתם 1שב תף1הש

 בספטמבר 30ה־ מעונ״נים.
 סוחפים באוקטובר וודו

 זה ולבזבז. לצאת אתכם
מ לא־מוצלח לנמר• רעיון
 פחות הרבה לכם לש אחר
ב חושבים. שאתם ממה
 יהיה בך שאחר גרעון ולבטח לאט ל! צומח בנק

 נעים. החג בעצמכם. לעצור סו1 לכסותו. קשה
★ * *

 וקשים. מעייפים בספטמבר 29וה- 28ה-
 מציקה בני־מישפחה ובריאות בריאותכם

 נעים לדאגה. וגורמת
תר הרבה ב 30מה־ יו
ם חודש. די די או י  יבו

 לב שימו לעזרתכם.
חפצים, לאבד לנטייה

חוד תעו כספים, וביי
 כרטיסי־אשראי דות,

 אתם רישיונות. או
 מוציאים או מאבדים

 ואף כסף, מדי יותר
בחישו לטעות נוטים

מל די שבוע זהו הרומאנטי בתחום בים.

ומושכות. מוזרות מהרפתקות תהנו היב.
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 כדאי שבהם ימים הם בספטמבר 29ה־1 28ה־
 לקראת כוח ולאגור ידידים עם להיפגש לנוח,

 בספטמבר 30וד הבאות.
מעיי די באוקטובר ודרו
בגי־מיש־ (מדאיגים. פים

 את תובעים וידידים פחה
ליב־ תשזמת ואח זמנכם

 בגלל מודאגים אתם בם.
 ר שסובלים בני־מישפחה

מלהושיע. קצרה ידכם
 משר יהיה בחג מצב־החח

 לא והתמונה •ותר, קצת פד
קודרת. כדכך תראה

 יעזור כלשהו. ממקור להגיע העשוי .סכום־כסף,
 משמחת. מתגה גס לכם צפויה עכשיו. לבם

★ ★ *
 29וב- 28ב־ אתכם יעסיקו קאריירה ענייני

 לא כלום האחרון שבזמן למרות בספטמבר.
 התוכנית, לפי קורה

 עכשיו, דווקא צפויה,
ומד מפתיעה הצלתה

פרו בעבודה. הימה
 זמן השקעתם שצו ייקט

 לתת מתחיל ועבודה
 בהרבה טובות תוצאות

ם מהמצופה. דידי יש י
 ב- אתכם ויפתיעו מחו

ב 1וב- בספטמבר 30
חב בילויים אוקטובר.

 להתחיל סיכוי יש מהנים. יהיו רתיים
 ומרעננים. חדשים רומאנטיים בקשרים

* * *
 ידיעה בה.1לט ספתיעים יהי! ״ל1ח עם קשרים
 נעראנים שהייתם לאחר אתכם. תעודד שתניע

 נושא שצדקת. סיבה ללא
 להיזת פך1ה הקאר״רה

הצ־ לכם מציעים ב.1חש
 אר ומפתות, מושמת שת
 בחיוב תענו אם גם לם

 שסיכשולים לכם •תברר
התקו בדרך. צצים רבים — . .. , ^

 ודברים קשה קצת פה
 מתאפשרים לא מסו״סיס

 תלר שאינם נורמים בנלל
שא באנשים ■שיחת ׳׳ם

להת 1כל1ח מרס משרש רק עימם. קשורים תם
כספים. לענייני לב שימו הרצוי. לתפקיד קדם

י ו-נ\1•,:זזז 511*£32213

תאזנ״ם

■222112X91

 לכם המגיעים שכספים כך על כועסים אתם
 להרגע תוכלו השבוע בזמן. מתקבלים לא

 מצבכם זה. בעניין קצת
 ותוכלו משתפר, הכספי

לר ואף חובות להחזיר
 פריט לעצמכם כוש

 הופ- את שישנה חדש
 תשומת- וימשוך עתכם

 אינן לחו״ל נסיעות לב.
ו לתקופה, מתאימות

 לדחות שתדרשו יתכן
בעבו נסיעה. לבשל או
להת אפשרות יש דה

 דבר להזיז תצליחו לא זאת בכל אך קדם,
 גוחה. לתקופה בסבלנות להמתין ותצטרכו

* * *
 בפרט הזוג בני ועם בכלל הסביבה עם היחסים

 מומלץ לא בספטמבר. 29ונד 28ד1 רנישים יהי!
 שפיח להחלטה להניע
 אנשים עם ליחסים בקשר

 עכשיו בחייכם. חשובים
בג גחוחים מרגישיס אתם

 בלחי־מובן. הרס יצר לל
 כחזדש, בשד •חלוף זה
 ד לא הקפידו בינתיים אך

 לא1 מערמת־׳חסים הרוס
 בסקר נם נשרים לשחף

 רבה עייפות אחרים. ם!ת
 מאר טיבה לא והתשר■

שמ כספים למנוחה. זקוקים שאתם לכם תתיס
 הכלכלי. מצבכם על במיקצת ולהקל להניע דים

★ #י *
 אתם נוחים. יהיו לא בספטמבר 29וה- 28ה-

 גם לכך, ובנוסף עבודה עומס תחת כורעים
 מבני-מישפ- מודאגים

בריאים. שאינם חה
תר הרבה  30מה־ קל יו

 מפגישות תהנו בחודש.
 ומבילויים מיקריות
יש שבהם חברתיים

 מעניינים אנשים תתפו
 הרבה לכם יש שעימם

בתחום המשותף. מן ^
 קצת אתם הרומאנטי

נלהבים, מדי יותר
סוב אתם קפדנית. עצמית ביקורת דרוש

בחומרה. הזולת את לשפוט מנטייה לים

 ־ בדצמבר 21
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 פגישות לקיים תוכלו לא בספטמבר 29נד128ב־
באנ 1חפנש זאת לשמת אבל מראש. שתוכננו

לעברכם. הקשורים שים
 מרגשת חוויה לכם צפניה
 זמן 1זה בעבודה מאוד.
התנ שכל למרות תיש.

 להתקדמות בשלים אים
ביו הגרוע הזמן זה! ושינוי.

 מאדם בקשה לבקש תר
סממת. או עמדה בעל

 להיות הופכת האמביציה
 היא הנטייה אך פעיל. כוח

 כך ידי זעל ץ1וללח לדחוף
 2ב־ לקידומכם. יותר חשובות הזדמנויות להחמיץ

 מסוכן. לפיזור־נפש נוטים אתם באוקטובר 4וב־
* ★ ★

 שבאים אנשים עם קשרים או לחו״ל נסיעות
 התיכנון ואת סדר״היום את משבשים משם

 התקופה. לגבי המוקדם
מקב חברתיים עניינים

 תחת רבה. חשיבות לים
 אדם עם יחסים לבנות
 מקיימים אתם אחד

ב קבוצות. עם קשרים
 אתם הרומאנטי תחום

 קשרים מאוד. מושכים
 והיכרויות העבר מן

את מבלבלים חדשות
 לקבל הזמן זה אין כם.

 אל שיש. ממה ליהנות אלא בעניין החלטה
 להיבדק. וגשו בריאות בענייני תזלזלו

★ ★ ★
 ובעסף מדאיגים בריאות ״ני1ע כבד. מצב־החח

 ההוצאות הכספי. בשטח נם בעיות לכם יש לזה
 ונדמה מדי רבות שלכם
 ד שליטה מאבדים שאתם
 שאינן למטרות ערם הכסף
 רכישה הנאה. לכם נורמות

 לבית חשוב אביזר של
 התקציב את שד תדלדל
 יהיה שאי־אפשר ונראה

 דברים הקניה. את לדחות
וחר עכשיו מתקלקלים

תי על הוצאות סכם שים
בשים־ .החלפה א! קונים

 מביקורים תהע משדד. יותר קצת חורה חח
עליכם. אהובה שחברחם אנשים עם ומפנישות
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