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ס רו 01ו7הו
בנימינימדים

 מסתדו איו
 עם הדג
המזלות? יתר
ם ע□ דגי□ דגי
 של משותפים חיים לתאר בשמנשים

מצ מיד כפול, למזל שמשתייכים שניים
 ולא בקבוצה חיים של תמונה טיירת

לפע מרגיש עצמו דגים בן כידוע, בזוג.
 מסוג ששותפות כך אנשים. כשני מים

 טיבו. על לעמוד שקשה דבר הופכת זה
 מבני שניים יתעקשו זאת בכל אם אך

 ליהנות יוכלו הם — יחדיו לחיות דגים
קשו תהיה עבודתם אם רק כזה מקשר

 יתרכזו ושיחותיהם לזולת, לעזרה רה
לק עלולים הם עבודתם. בנושא בעיקר

 הפגיעות, לשניה. אחת מקיצוניות פוץ
למה יפריעו לקינאה, והנטיה הרגישות

 השיגרתיים. החיים של ונורמלי תקין לך
 ומעדיפים רב לפינוק זקוקים דגים בני

 שיתחברו עדיף לכן בן־זוגם, על להישען
 לפנק הנהנה וסמכותי, חזק בן־זוג עם

ולדאוג.

ה 011 דגי□ ל ט
בן עצמו ירגיש זה מסוג בשותפות

ש מלא-תקוה אך בדרך־כלל, פגוע דגים
 בעבר. לו שהיה מה את לו יחזיר העתיד
 חדש, קשר מכל להתלהב רגיל הטלה
 בן- של ומההסכמה טההערצה נהנה
ו ינטוש במהרה ולא מעשיו, לכל הזוג

 כשההרגל זמן, ולאחר כהרגלו. יעזוב,
 שיחושו יתכן לקבוע, הקשר את יהפוך
 דגים, בן ביניהם. הגישה בהבדלי שניהם

 יוכל לא והקנאי, הרגיש האידיאליסט,
 והחולפות הקצרות להרפתקות לסלוח

 ולשכוח. להבין יוכל ולא הטלה, של
לרגי להתייחס ירצה לא טלה בן ואילו

 הוא דגים. בן של המרובות שויותיו
 עלול והדבר עליו, ימאס זה יתעייף,

הקשר. לניתוק לגרום

ם שור םע דגי
 אידיאלי, צירוף מהווים אינם אלה שני

 נמשך השור משיכה. שקיימת למרות
ליצי והדג הדג, של ולתמהוניות לרוך
 בחיים השור. עליו שמשרה ולביטחון בות

דברים על התנגשויות ייתכנו היומיומיים

 לא והמסכנים הסובלים לכל לעזור דגים
 מעיסו- להתרחק המעדיף השור, על אהוד
ומנוחתו. לשלוותו שיפריעו קים

תאומי□ ע□ דגי□
 כל- בולט חוסר״התאמה למצוא קשה

 כאן גם אלו. מזלות שני בין כמו כך
 אחד כל של באישיותו הכפילות מופיעה

 לקשר ביניהם הקשר את והופכת מהם,
 שייחפשו עדיף לכן זוגי. ולא קבוצתי

 יציב. יותר למזל שמשתייך שותף להם
 קשר להיווצר יכול לתאומים דגים בין

 אפילו להסכים יכולים הם ונעים, מהיר
 חי מהם אחד כל אך רבים. דברים על

 בעלי להיות נטיה לדגים שונה. במישור
 ילדים, כמו התאומים, ואילו סודות,

 את ולגלות אחד, לכל להאמין מסוגלים
ה אהדה. שמגלה מי כל באוזני ליבם

עלו תאומים בן של והפתיחות דברנות
 דגים, ממזל בן־זוגו את להפחיד לים

אדם עם שיחה כל שלאחר מצב וליצור

טלה, דג, עם להתחבר אסור לדג
להתחבר 1 ל ובדאי וקשת תאומים שוו,

ודלי גדי עקוב ן, ווט! 0 עם
כש במעונם. ישכון לא והשלום קטנים,

 בן את ירגיז וחסר-חשיבות קטן דבר
 הדמעות בבכי. מיד יפרוץ הוא דגים,

 שמייחס והחשיבות במהירות, הנשפכות
 ה- את לעצבן עשויים לבכי, בן״דגים

 שבו למצב מגיע שלעיתים־רחוקות שור,
בן של הצורך גם בדימעותיו. שולט אינו

 ועל עצמו, בתוך הדגים בן יתכנס זר
לפייסו. יהיה התאומים

□רטן ע□ דגי□
המים, למזלות שייכים וסרטן דגים

 מובטחת. כימעט ביניהם ההתאמה ולכן
 דמעות ומזילים רגשניים רגישים, שניהם

 הרגשות, על-ידי נשלטים הדגים בין־רגע.
ש מופרזת לרגשנות נתפסים ולעיתים

 הסרטן על זה מסוג בקשר במקומה. אינה
 לא הוא שניהם, שבין המעשי להיות

 בדימיונות. להפליג לעצמו להרשות יוכל
ב לבילויים והאהבה לאחרים העזרה

 גם לשניהם. משותפת מיימיים מקומות
 לכבות מיד יוכלו מים קצת רבים, כשהם

ה של החמקמקות לוהטת. מריבה כל
 הרגיל הסרטן, את לעצבן עלולה דגים
 אחד הוא ויושר שבלבו, מה כל לומר

 תביא סלחנותו אך החשובים. מעקרונותיו
 שבן- שוב־ושוב יאמין שבו למצב אותו

יקבלו. וכך תמהוני, מעט זוגו

ם ה נוס דגי ארי
 קשר על־פי-רוב נוצר לאריה דגים בין
 ובגישתם באופיים ההבדלים ביגלל מוזר,

 והאקסטרוברטיות האופטימיות לחיים.
 הדאגה הפסימיות, לעומת האריה, של

 קשר יוצרים הדגים, של והמופנמות
להי עשוי שבן־דגים ספק אין אך עצוב.
 ינסה שהאריה בעוד זה, מקשר בנות

 של הלך־הרוח את מחדש להבין תמיד
 הוא האריה עבור היתרון ולעודדו. שותפו

 שיל- על יערער לא לעולם דגים שבן בכך
 נרצע עבד ולחיות להיכנע יסכים טונו,

גלויה. התנגדות ללא אדונו, של

ם ה עם דגי ל חו כ
 אחת. בעת״ובעונה ודומים מנוגדים הם

 וניגוד, שיתוף יחסי יוצרים הם למעשה
 השני מול האחד ניצבים שהם מכיוון

 חסר- חולמני, רך — דגים בגלגל-המזלות.
ה כל לבתולה לעצלות. ונוטה מעשיות
 חסר- מעשי, חרוץ, — ההפוכות תכונות
 הם כאשר חריפה. ביקורת ובעל אשליות

 לראות לדגים עוזר בן״הבתולה יחד, חיים
 לכך ודואג שהיא, כפי המציאות את

 בן- בחלומות־בהקיץ. יישקע לא שהלה
)58 בעמוד (המשך
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קשו הן אם בעיקר שתיכננתם, תוכניות
לפ תתעכבנה לחוץ־לארץ, לנסיעה רות

ל רצוי כחודש. חות
ולהי בדרכים היזהר

צו שאין מנסיעות מנע
עיי תרגישו בהן. רך

 רצוי לנוח. ורצון פות
 בימים חופשה לקחת
לתח ולהתמסר אלה,
 אתם שבהם ביבים

ייגר ילדים מצטיינים.
 והק- שימחה לכם מו

במצב״הרוח. לת-מה
בן מצד סימפטיה של מפתיע גילוי
הלב. את ויעודד יחמם השני המין

¥ ¥ ¥
ב פיתרונן את יימצאו כספיות דאגות

 ■ נעי־ לעיסוקים להתפנות ותוכלו מפתיע,
ב יותר. ומענגים מים

 תזכו — העבודה שטח
ו חברים של להערכה
למסי תוזמנו ידידים.

הקשו ואירועים בות
 ציבורית. בפעילות רים
 פרטים על להקפיד יש

ו באיבחונים ולדייק
 כיוון דוחות, מסירת

 עלולה לפיזור שהנטיה
מיו אי־נעימות לגרוס
 להזכיר, צורך אין האהבה שטח את תרת.
 להתכונן. ויש במפתיע, מאליה תבוא היא

¥ ¥ ¥
 כבד במצב״רזח לאחרונה שרויים אתם

הקלי לאישיותכם אופייני שלא ופסימי,
שינוי״ בדרך־כלל. לה
ב אתכם יפתיע מה

 והוא אלה, ימים
 לנסיעות בעיקר קשור
בני-הזוג. של או שלכם

 תוכ- אם תתפלאו אל
תעוכב, לנסיעה ניתכם

בגפם, יסעו ובני-הזוג
 להצטרף תוכלו אתם
ב או אחרת, בפעם
 כל יותר. מאוחר שלב

 הוצאות ידרוש בדירתכם שקשור מה
לממשן. תוכלו רב שבקושי בלתי-צפויות

1 0

 -י גיוגי 21 ,
ביולי 26

 לפני שבועות ספר
 פיתאומית הצעה

¥

 עובדים, אתם שבו במקום שינוי צפוי
 מקוס־עבודה, תחליפו עצמכם שאתם יתכן

ש חדשים, שאנשים או
חז השפעה תהיה להם

 לעבוד יבואו עליכם, קה
 הכספי המצב איתכם.

ו דאגות, לכם גורם
ה על מתחרטים אתם

 של הנמהרות הוצאות
 יש האחרונים. הימים

במישנה־זהי־ להחייחס
כס עיסקה לכל רות
מי לחכות ועדיף פית,
 תיתכן כזו. עיסקה כל

לחוץ־לארץ. לנסיעה
¥ ¥

 באופטימיות השבוע את מתחילים אתם
 בלתי- כימעט הפתעה מחודשים. ובכוחות
 אתכם תכניס אפשרית

מה תלוש למצב״רוח
 יומיים אולם מציאות.

 הזוהר יפוג מכן לאחר
 ואתם ההפתעה, של

 ו- מאוכזבים תרגישו
 מצב־הרוח מתוסכלים.

 אחת מקיצוניות ישתנה
תד לא ואתם לשניה,

ה את לתלות במי עו
 מתנהג בן־הזוג אשמה.
הבט ואת לכם, מובנת שאינה בצורה
 זה. ברגע לקיים מסוגל אינו הוא חותיו

¥ ¥ ¥
הקרו בימים אתכם יעסיקו דיור ענייני

 תיקונים על כספים להוציא תיאלצו בים׳
 בלתי־צפויים ושיפוצים
 תכניסו אל בביתכם.
 רוגז של למצב עצמכם
בן־ של כספו ודאגה,

 המין בן של או הזוג,
 לעזרתכם יבוא השני,
שבועות. מיספר בעוד

 הוא גס זה ברגע אך
 נסו כך. על יודע אינו

ו קור־רוח על לשמור
שכ עם טובים יחסים

 זה ברגע נטייתכס לעבודה. וחברים נים
קטן. דבר כל סל ולהתרגז לריב היא

0

 ־י באוגוסט 22
בספטכלגר 22

 לאכזבה, גורמים מזמן לא שהחלו קשרים
 שהשאיר מהרושם שונה שבן־הזוג משום

 יתכן תחילה. עליכם
 שיפוטכם כעת שדווקא
 תתרשמו ועוד מוטעה,
 שתכירו ידידים לטובה.
 ישנו קצרה בנסיעה

לע תוכניותיכם את
ש לכך וייגרמו תיד,

 עצמכם את תמצאו
 לחוץ- נסיעה מתכננים

 אותה בעיקבות לארץ
 השבוע בסוף היכרות.

ו התפנקו וחןסר־מרץ, עייפות תחושו
 הכוחות. לחדש כדי לנוח לעצמכם הרשו

¥ - ¥ • - *
 אליכם, תזרומנה חדשות עבודה הצעות

 היו אחרות. לארצות קשורות שיהיו יתכן
 לה־ תמהרו ואל זהירים

לח או בחיוב, ענות
 מכיוון חוזים, על תום

באפשרו אין זוועכשיו
הפג את לראות תכם
מאח שמסתתרים מים

 כסף, סכום ההצעות. רי
 מ־ להגיע אמור שהיה

 עלול קרובי־מישפחה,
 העיכוב להגיע. שלא
 חכו בכס, תלוי אינו

 חדשות אהבות יגיע. עוד הוא בסבלנות,
 ושימחת״חייס מרץ כוח, בכם ידליקו

¥ ¥ ¥
 בפתח, עומד חייכם של הגדול השינוי

זה. בשבוע וישמע יראה כבר ממנו רמז
 אל אחרת, יראה הכל

ה את לבצע תמהרו
 שלא ובוודאי שינויים
 כל בחיפזון, להחליט

 לעלות עלול נמהר צעד
ה את תכננו ביוקר.
ב לחוץ־לארץ נסיעה

ש דברים יש קפידה,
 יכולים אינם זה ברגע

 ובעוד לפועל, לצאת
יתבר שבועות מיספר

החד לידידות באשר לביצוע. כקלים רו
קטנה. אש על שימרו — שהתפתחה שה

 אהבות טזבה.
יכניסו עות

קשת

הצ לא ושאותה חלמתם שעליה הנסיעה
 אך כאפשרית. תתברר להגשים, לחתם

 התיכנון את לעכב יש
 כיוון יותר, מאוחר לזמן
 שעליה תוכנית שכל

להתפ עלולה תחליטו
 מזו שונה בצורה רש

 יתכן התכוונתם. שלה
ב לחשוד שתתחילו

 אנשים של כוונותיהם
 אך אליכם, הקרובים

 עצמכם את לבדוק נסו
ל־ מתכוונים הם דווקא,

ומפתי־ מרתקות נסתרות,
זה. לשבוע ומתח עניין

¥ ¥ ¥
ב צפויה בחיי־הציבור גדולה מעורבות

 ולמיפגשים לחוגים תוזמנו הקרוב. חודש
 לחוגי-בית חברתיים,
לעי ובכלל פוליטיים,

פוליטי בענייני סוק
ב תתבלטו אתם קה.

 בלתי־שיגר- רעיונות
להצ צפו ולכן תיים,

 בקשר מפתיעות עות
וה הקרוב לעתידכם

 בכל להיזהר יש רחוק.
 — לכסף שקשור מה

 לבקשות לסרב עדיף
 כיוון מכספכם, להם שתלוו ידידים של

 בחזרה. אותו שתראו עד רב זמן שיעבור
¥ ¥ ¥

להת עומדים בקאריירה דרמטיים שינויים
את קבלו תחששו, ואל תהססו אל רחש.
היו בברכה. השינוי _________

החד בקשרים זהירים
 כל טל והקפידו שים
ב או בחוזה, קטן פרט

להתחו העומד חידוש
ש חדשות הצעות לל•

תר לא בפניכם יביאו
 ברגע הנכון באור אינה

תשובו את השהו זה.
שבועות. מיספר תיכם

 את מלהשלות היזהרו
 כל־כך לא המצב כספים, בעינייני עצמכם

בדימיונכם. מצטייר אולי שהוא כפי טוב

̂זי• ׳ינ
תקן
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