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די □ ע□ ג י דג
 נשמע שזה כמה עד מתאימים• הם

 יציבות לו שחסרה המזל שדגים, מוזר
 בכל- ואשליות, לחלומות ונתון ומעשיות

ה האדמה בן בחברת נוח מרגיש זאת
והיכו חוסר-התושיה הרוך, גדי. — יציב
 לו קוסמים בדגים, שקיימים לפנק, לת

 עם מלהתמודד להירתע הנטיה לגדי.
 שעימו אתגר הגדי בפני מעמידה קשיים

 ש״הדג" ההרגשה להתמודד. שמח הוא
 והוא לגדי, מחניפה הגנה־מתמדת מבקש

ל מוכן הידועים ואחריותו במסירותו
 ל־ וממירצו מכוחו ולתת לעזור התמסר,

 חילוקי״ שיהיו ייתכן אחד בשטח בן־זוגו.
 דגים, לבן מסור שהגדי למרות — דעות

 דגים, לבן רצינית תחרות מהווה העבודה
ה הדבר שזה להבין מוכן תמיד שלא
מכל. יותר לגדי חשוב

 לפתח לגדי תתן לא שור בת התקדמותו.
 לו. הטבעית וההסתייגות הביישנות את

 לו ותעניק אותו תשחרר שלה הפתיחות
ל יתייחסו לנישואים, יגיעו אם ביטחון.
 להם וייעניקו והגינות. ברצינות ילדיהם

גבוהים. ערכי״מוסר

י ד מי עם ג □ תאו
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די די ע□ ג ג
 קיימת הזהים, המזלות בשאר כמו

 לוודאי קרוב הדדי. לשיעמום אפשרות
 לגדיים שייכים והם דומה, אופיים שאם

 לא הם סביבם, רצינית אווירה המשרים
ל רעהו חברת את איש לסבול יוכלו
 לקלילות נוטה מהם אחד אם זמן• אורך

 הגדי של הכבידה לרוחו ומבין ועליזות
 מחיים יחדיו לחנות יוכלו הם השני,

 על-מנת יכולתם כמיטב ויעשו משותפים,
 המסירות עצמם. ואת בן־זוגם את לקדם

 לידי יבואו אותם, המאפיינים והנאמנות,
 תהיה וההרמוניה כזה, בצירוף ביטוי

מושלמת. כימעט

 לידי ולהביא להתאים, עשוי כזה צירוף
מהתכו חלק ומצליחה. פוריה שותפות

 ה- בגלל דומות׳ והגדי הדלי של נות
 אם שניהם. על שבתאי כוכב של שילטון

 דומה, ממש שאופיים לומר ניתן לא כי
העיק המשפיע אוראנוס, שכוכב מאחר

 שהן תכונות להם מוסיף דלי, בני על רי
 או השאיפה גדי. לבן לחלוטין, זרות

ל והצורך השאפתנות, אפילו לפעמים
 בהחלט מחיר, בכל בקאריירה הצליח

 רוחנית מבחינה שניהם. את מאפיינת
דו לעיתים־קרובות החיים על השקפתם

 המוכן כאדם מוכר שהדלי למרות מה.
ו מוזרה חוויה בכל כיטעט להתנסות

 ה- יציבות קיימת תוכו בתוך משונה,
 בכלל, הגדיים ואת שבתאי את מאפיינט

ביניהם. טובה להתאמה וגורמת

 אולי לשני, האחד נמשכים וטלה גדי
 באישיותם. הקיים החזק הניגוד בגלל

לנ הטלה את מדרבנת הכיבוש אהבת
 — מכולם הקשה היעד את לכבוש סות
 משיג וכשהוא ונלחם, מתעקש הגדי. את

 הוא נלחם, שעליו בן-הזוג את לבסוף
 לחיים. משלו שונה מאוד גישה מוצא

 דברים לקחת היכולת ההרפתקנות, יצר
 עמוקה די שאינה והתייחסות בקלות,
 אלה כל גדי, בן של התייחסותו לעומת
 ומריבות סיכסוכים לאי-הבנות, גורמים
ו שישלים הראשון בדרך־כלל ביניהם.

 לסלוח מוכן שיהיה גדי, בן יהיה יוותר
 הטלה. של לשיגיונותיו מחדש פעם בכל

ה ניחן שבה האופטימיות, לעומת־זאת
קד של תקופות לעבור לגדי עוזרת טלה,
בצב שוב העולם על ולהביט ועצב, רות
יותר. עליזים עים

 לפעמים מכביד כי אם רע, לא צירוף
והאמבי הרצינות תאומים. מזל בן על

לקש מפריעה גדי בן של המיקצועית ציה
 הילדותיות, אך ביניהם. היומיומיים רים

 של חוסר-האחריות ולפעמים הקלילות
 אם כי הגדי, את ישנו לא תאומים בן

 יציב הבוגרת האישיות בעל הגדי להיפך.
״תאו על ולפקח לחנך — מטרה לפניו
 כיוון, יאבד תאומים בן וכאשר מה׳,
 של היחס למקומו. מיד יחזירנו הגדי

 ואוהב, סלחני רך, לבן־זוגו גדי מזל בן
ו הידידות על נשען תאומים בן ואילו

 עימו הבאים לכל הגדי שמעניק הקביעות
במגע.

די ן □11 ג ט ר ס

די ר □11 ג שו

 מול האחד ניצבים הם המזלות בגלגל
 שאת כך וניגוד, שיתוף ויוצרים השני

 ובכל-זאת להגדיר. קשה ביניהם הקשר
גיש אחד, מצד ביותר. מצוי צירוף זהו
כ אך רבים, בנושאים דומה לחיים תם

 הניגודים ההבדל. גם כך השיתוף מידת
 פורץ שכאשר חזקים, כל״כך באופיים

נצמ שניהם מוותר• אינו אחד אף ויכוח
 על להילחם ומוכנים לדעותיהם, דים

ה אלה שניים בין בקשר יוד. של קוצו
 צורך ומרגיש רגשן, יותר הרבה סרטן
 יותר הגדי מרגיש. שהוא מה כל לבטא

 לגלות לו קשה רוצה, כשהוא וגם מסוייג
 נאמנות רגשותיו. עומק את כלפי-חוץ

 האחריות שניהם, אצל שמצויה גדולה,
הקשר. את מהדקים הילדים ואהבת

ו גדי כאשר במייוחד. טובה התאמה
ל רב זמן יימשך הדבר מתקשרים, שור

 שהקריירה גדי, מזל בן שניהם. הנאת
 שור, בת על לסמוך יוכל לו, חשובה

למען רבות ותעשה חם, בית לו שתעניק

די ה □11 ג י ר א
 בגדי למצוא ניתן המשותף מן הרבה
לשלוט הרצון האירגון, כושר — ובאריה
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 ענייני על מושם להיות ימשיך הדגש
חד לרעיונות מכם לצפות יוכלו עבודה.

תפ אתם וגם שים,
ב עצמכם את תיעו

 לנתח הגבוהה יכולת
ש מסובכים, מצבים

 אינו מלבדכם איש
העבודה. בשטח מבין

 ש- חברתית, פעילות
עכ עד קשורה היתה

 העובדים לאנשים שיו
למקו תעבור עימכם,

 שבהם ציבוריים, מות
 לא שלהם חדשים, מכרים לפגוש תוכלו

 אתכם. שיעוררו וטוזרויות שיגעונות מעט
* * *

 נוסף במיוחד. רומנטי שבוע צפוי לשנורים
 אתכם, והמלהיבות המעוררות לאהבות
 ישנים, ידידים תפגשו
 עם להחליט יהיה וקשה

 לבלות. רוצים אתם מי
 בתחום נסיעות צפויות

 והזדמנויות העבודה,
 עניינים, לקדם טובות

ללא רב זמן העומדים
 שבו שטח באותו תזוזה,

 יש מעוניינים. ׳אתם
 של בכפפות לנהוג
 עלי- הממונים עם משי
 דלי בני שינאת״חינם. לעורר שלא בם,

להבינם. קשה ולכם אליכם, נמשכים
* * *

 ילידי אותו. מלווה קדרות שמעט שבוע
 קלה לאווירה המתגעגעים תאומים,

ל יוכלו לא ונעימה,
חר זו. כמיהה הגשים

 כספים בענייני דות
ו אתכם, מטרידות

דרך למצוא קשה
ש הכספים להחזרת
לכם. חייבים אחרים

האפור הצבע בתוך
ציב- קרן־אור תבצבץ
— ומבטיחה עונית
 לחוץ- נסיעה הצעת

 יותר דבר יחיה לא זה ברגע לארץ.
מזוודה. תארזו קצר זמן כעבור אך רחוק,
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הסרטנים את המלווים הקשיים למרות
חד קשרים צפויים האחרונים, בחודשים

מעניי אנשים עם שים
 קשרים ייתכנו נים.

 אנשים עם מיוחדים
 שאפשר מכם, מבוגרים

ולה־ מהם, ללמוד יהיה
 לבוא הטוב ברצונם עזר

 תימצאו לקראתכם.
חד בתחביבים מיפלט

הספורט, בשטח שים
הו והכתיבה. האמנות

יר סרטן מזל בני רים
לילדיהם. רב זמן להקדיש צורך גישו

הנאה. להוסיף על־מנת הכל יעשו הילדים
* ¥ *

 האריות, בפני יועלו חדשות עבודה הצעות
ידי לבחור. מהן באיזו יתלבטו והם
 וינסו יעזרו, לא דים

 מביט- להוריד אפילו
 לכם אל חונכם־העצטי.

 יש איש, עם להתייעץ
האינ על רק לסמוך

של החזקה טואיציה
 תקבלו רב עידוד כם.

 בייחוד בבית, דווקא
ל קשורים אתם אם
 יש סרטן. מזל בני

 מלהפתכסך להיזהר
 ולהתחשב בעבודה, וחברים שותפים עם

 המשתנים. ומצבי־רוחם ברצונותיכם
* ¥ ¥

בת במיוחד עליכם יעיקו כספיים קשיים
 ומרץ כוח תמצאו אולם הנוכחית, קופה

 הבעינת עם להתמודד
 שיגדתית בצורה-לא

 נוספת עבודה ועל־ידי
 הכנסה שתביא ומהנה
 על יושם הדגש נוספת.
 זמן תמצאו אך עבודה,

מלאכות־יד, לתחביבים,
 תתנו ובילויים. כתיבה

קפה, כוס על משיחות
מש להיות עשויות והן

תנו־ לעתידכם. מעותיות
 בדיוק ויעזרו שיעודדו

ישנים. קשרים
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 ידידים צאו
לחידוש. צפו כשתזדקקו.

 :מאזנים לבני סימפטי כל״כך לא שבוע
בני־המישפחה. עם בבית מריבות ייתכנו

לבית, כבולים תרגישו
 לצאת הרצון ולמרות

מהמתחים, ולהשתחרר
 בני- כלפי התחייבויות

 ירת- מבוגרים מישפחה
 למיסגרת אתכם קו

 בעל״כור- המישפחתית
 הרומנטי השטח חכם.
 ותוכלו אתכם, יפצה

 לאדם קשר למצוא
כ גם שיתגלה מבין,

 לבזבז צורך תרגישו צרה. בעת נאמן ידיד
 לחסוך. נסו אך קניות, ולערוך כספים

* ¥ *
 כוח מרגישים המעייף, השבוע אחרי

צו תרגישו החייגו. על להסתער מחודש
 הבית את לשפץ רך

 סביבת־המ־ את ולייפות
 לעבודה חברים גורים.
בביקו אתכם יפתיעו

 שוב הם אך מהנים, רים
 ללכת, מתי ידעו לא

 להם לתת תיאלצו ואתם
 על־מנת עבים, רמזים

 למי־ להגיע שתוכלו
בי לייתר בזמן. טתכס
 שעון־ להכין כדאי טחון

 בן- שולחן־הכיבוד... על בסלון 'מעורר
 לכספים. תביעותיו את יגביר הזוג

* ¥ ¥
 אתם אינטנסיבית חברתית פעילות לאחר
 והימצאות מנוחה בשקט, צורך חשים

זקו עצמכם. בחברת
 על- שינה להרבה קים
הכו את לחדש מנת

 האהבה בשטח חות.
מתנה לא העניינים

ה בני כמצופה, לים
 משחקים השני מין
 את ומנצלים מעט, בכם

 ציפיות תמימותכם.
להי עלולות גדולות

 יש באכזבה. גמר
אכ למנוע כדי מוטעה, משיפוט להיזהר

לבזבז. הצורך רסנו יותר. מאוחר זבה

 להתחיל אתכם ממריץ המתחדש הכוח
 לממונים ולהראות חדשים, בעיסוקים

 יכולתכם את עליכם
ב במאבקים האמיתית.

 תצאו כספים ענייני
ב העליונה. על וידכם
 חשים — הרגש ענייני
מע זה בשבוע דווקא
 בביטוי רבים צורים

לד כדאי אולי הרגשות.
 והצעות הצהרות חות

נוסף, לשבוע חשובות
באי־הב־ להסתכן ולא

 שעליהם ותיקים, ידידים כוונותיכם. של נה
 נכונה. עצה יתנו לסמוך, ניתן

* * •¥■
 עייפות חשים אחד, מצד מוזר. שבוע

 תוכלו שבו רגוע מקום ומחפשים ולאות
מת שני, מצד לנוח.
להת הרצון בכם עורר
חד בפעילויות חיל

 רעיונות המון שות.
ו מלהיבים ותוכניות
את דוחפים מבריקים

 נמהרות לפעולות כם
 כדאי ולחוסר-זהירות.

 וכל רעיון כל לשמור
מוח בסודיות תוכנית

חש מתחרים לטת.
 שיתגלגל הידע את לנצל עלולים איים
 נגדכם. בו להשתמש ולנסות לידם,

+ * *
ומוז במיטבכם, נראים אתם אלה בימים
ומהנים. מושכים חברתיים לאירועים מנים

 יתארחו בביתכם גס
 לרוב מידידיכם. רבים

 מכם צעירים יהיו הם
למקו אתכם ויימשכו

 תרגישו שבהם מות
 ותיאלצו זרות, מעט

 בני רב. ממון להוציא
 שמים־לב השני המין

הרגיל, מן יותר אליכם
ה תהיו שאתם ומחכים
עלו הקינאח יוזמים.

 של הצלחתם עקב מחדש, להתעורר לה
נכשלתם. אתם שבו - במקום אחרים
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