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דל־ ין3
לדגים

 במזל מהלכה את מסיימת הסמש
 מהי דגים. למזל תיכנס ומהשבוע דלי

 ז בהבדל נרגיש ואין עבורנו המשמעות
 תחת היה דלי) (מזל האחרון החודש

וה המרדני אוראנוס כוכב של השפעתו
 ולבלתי- לחדשני נמשכו אנשים מהפכני.
 ובלתי־מקובלת מוזרה התנהגות שיגרתי.

משונה. נראית אינה
 והאווירה באוויר מורגש חוסר״שקט

 מפ־ הנעשים השינויים מחושמלת. כאילו
 שגורמים האנשים את אפילו תיעים
 את לעבור מתקשים נשואים זוגות להם.

 שבעוד היא וההרגשה בשלום, החודש
 קורה להתנפץ. המיסגרת עומדת רגע

 ואת ביתם את לעזוב מחליטים שאנשים
 כשהשמש אך זו, בתקופה מישפחתם

 ואינם חוזרים הם הבא למזל עוברת
 בקיצוניות לנהוג להם גרם מה מבינים

כזו.
 חשיבות מקבלים חברתיים עניינים

במ בקבוצות, מתגודדים אנשים עליונה,
 מעדיפים אחד אדם עם יחסים קום

 במדור אפילו קבוצה. עם קשרים לקיים
 הצעות יותר מוצאים בעיתונים המודעות

תחו מיני בכל קבוצתית להתארגנות
 אז ודווקא שיגרתיים, ולא מוזרים מים

בחיוב. למודעות להיענות נוטים אנשים

 אחד אורח יגיע לא כזו בתקופה
 יגיעו — אחד לאורח מצפים אם לבית.

 בטוח לא אנשים. שמונה או שיבעה
 גורם מראש, מתואם יהיה שהביקור
הדלי. בתקופת מאוד בולט ההפתעה

 ולאלה מדע לאנשי ביותר חשוב הזמן
 מבלי הגיונית בצורה דבר כל שמנתחים
 המוח של הפעילות הרגש. על להסתמך

 מישהו אם חזקים. מאוד והרציונליות
 מהפכניים, אפילו שינויים, לבצע מעוניין

 הציגו אם קלות ביתר מתקבלים הם
לה צריך כלומר: נכונה, בצורה אותם

 הרצויים השינויים כל של רשימה ציג
הממו את לשכנע בעיה כל תהיה ולא
שהם הוא, היחידי התנאי לשנות. נים

ש האחרון החוד
 השבעת תחת היה

 אנשים - אוראנוס
שני נמשכו ד ח  ו

תי לבל שגרתי ו
 והוכחות ישר שכר על מבוססים יהיו

ברורות.
כלו קשה, בצורה מוקרנת כשהשמש

כו עם דיסהרמוניים קשרים יוצרת מר

 יותר קצת נראית התמונה אחרים, כבים
 חברתיים קשרים נעימה. ופחות מסובכת
 ומוזרויות התעקשויות להתנפץ, עלולים

 והאדם החברה, על״ידי מתקבלים אינם
 ריג־ ביחסים וכישלון בדידות לחוש עלול

 היא הרגישות בריאותית מבחינה שיים.
 הקשורות בעיות וכן דם מחלות סביב

לראייה.
 האווירה דגים, למזל עוברת כשהשמש

מעור להיות הופכים הדברים משתנה.
 ברור, לא דבר שום ומטושטשים, פלים
 או ברורים לדיבורים להגיע מאוד קשה

 ימות כל שבמשך אנשים עצמה. לנקודה
מבי אינם ישיבות, לקיים רגילים השנה

 אי- זה. בחודש להם קורה מה נים
 מגיעים, כן ואם להחלטה, להגיע אפשר

הס שעליהם שהנתונים אחר־כך מתברר
 ישיבות על לוותר עדיף מוטעים. תמכו

 להגיע זו. בתקופה חשובות והחלטות
בלתי-אפשרי. ממש לעובדות

 בקלות, בעיותיהם על מדברים אנשים
 עצמם את פותחים הם להרגיש ומבלי

 עליהם. שמעיק מה כל על ומדברים
 עולמם את שחשפו יצטערו הם אחר״כך

מסוג אינם הם כעת אולם האינטימי,
 נזק, לעצמם גורמים שהם לראות לים

 עצות. להם שיתנו אנשים ומחפשים
 אנשים על הבחירה נופלת בדרך״כלל

 הנמנע מן לא אך וסמכותיים, חכמים
 העוסקים אנשים יחליפו מקומם שאת

לבל הנטיה שונים. מיסטיים בתחומים
 אותם מתגברת. ולמיסתורי נודע תי

נע שמעל, לתחומים ולועגים המבטלים
נו צדדים שקיימים ונוכחים בהם זרים

החיים. על להביט אפשר שמהם ספים
 להתכנס לאדם כדאי דגים בתקופת

 לו ולעשות להרהר לחשוב, עצמו, בתוך
 עליז אינו מצב״הרוח הנפש. חשבון את

 את משקפת שבחוץ והאפרוריות ביותר
מוקרנת כשהשמש בפנים. הלך־הרוח

 לדכאו- ונוטים מתעייפים אנשים קשה,
 העצמי הפינוק להתבודד. ומעדיפים נות

 בצורה מתחלפים ומצבי־הרוח מוגבר
קיצונית.
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 הדהודים תקופת
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מעור מצבים נוצרים הפוליטי במישור
גור טבע ופיגעי ואסונות ומוזרים פלים
ה התאונות רוב קשים. לזעזועים מים

 מבחינה זו. מעין בתקופה קורות קשות
ברג בעיות אנשים מרגישים בריאותית

 כשהשמש אך כללית. וחולשה ליים
 יותר, מאוחר חודש — לטלה תגיע

 ישכחו ששוב חריף, כל-כך יהיה השינוי
 עברה כשהשמש שחשו המועקה את

דגים. במזל
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 בכל כמעט כללי. שיפור השבוע תרגישו
 כספית מבחינה התקדמות. תורגש תחום

 להשקעות טוב הזמן
 תוכניות של ולפתיחה

 בקשרים רחוק. לטווח
 ליצור אפשר אישיים
ואפילו קבועים יחסים

11)10  במקום נישואים. עת
פופול תהיו העבודה וווג

י 2ו נ ו  - בי
לי 70 ו בי

 יידעו כעת ורק ריים,
המאמצים את להעריך

ס 2ו ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

ל 2ו רי פ א  ב
א׳ 20 ט ב

ה בשנה שהשקעתם
 ביטוי תהווה במשכורת העלאה אחרונה.

בעבודה. עליך הממונים של להערכתם
¥ ¥ ¥

 תרגישו עבורכם. קשה די יהיה השבוע
 אינה הבריאות רצון, ואי־שביעות חולשה
 שב־ ולמרות כתמיד,

 חזקים, אתם דרך־כלל
מ מוטרדים אתם כעת

 רב. זמן שגוזלות בעיות
 הזוג בני עם ביחסים

דעת על לעמוד רצוי
 עקשנים ולהיות כם

ה יודעים, שאתם כפי
 אל צודקים. אתם פעם

 לשכנע לאחרים תתנו
ל שעלול במה אתכם

 חדשים ידידים יותר. מאוחר לכם הזיק
 מכריכם. לחוג לפתע להצטרף עומדים

¥ ¥ ¥
 להטריד ממשיכות מישפחתיות בעיות

 כן על תתבשרו הקרוב בזמן אן אתכם,
 על עולים שהעניינים

 יותר חיוביים פסים
ל לחזור שוב ותוכלו

הע במקום עצמכם.
הצ לכם יציעו בודה
כהזדמ שנראות עות
 אל אך חד-פעמית, נות

המת להשיב. תתפתו
והתייע שבוע של נה

ל מומחים עם צות
 להגיע לכם יעזרו עניין

 רכישה לדחות עדיף נבונה. להחלטה
בפברואר. 23ה- ד׳, ליום הביתה חדשה

 יכניסו הקאריירה בתחום מפתות הצעות
 אחד מצד קלות. לא להתלבטויות אתכם

 מהתחום מרוצים אתם
מז לא התחלתם שבו
 התמורה שני מצד מן,

 ביו־ו מושכת שמציעים
עדיף עתה לעת תר.

 שאתם במה להמשיך
שי לבצע ולא עושים

בחיים. קיצוניים נויים
חוש שוב אלה בימים

לחו-ל, נסיעה על בים
ב מומלצת כזו תוכנית

 מי עצומה. הנאה לכם צפוייה כי יותר
 חדשים. בקשרים יתחיל מבדידות שסובל

¥ ¥ ¥
 ההרגשה את להרגיש מתחילים אריות

שנה מדי עצמה על החוזרת המוכרת
 השמש זו. בתקופה

ו דגים למזל מתקרבת
להת נוטה הרוח מצב

 להתייחס נסו דרדר.
ו קלות ביתר לעניין

מו כל-כן לחיות לא
 ממצבי-חרוח. שפעים

להצ יוכלו סטודנטים
 בקור־ יגשו אם ליח
 התרגשות וללא רוח

 לא עבורם לבחינות,
 איזור השבוע. להיכשל אפשרות קיימת

 בעניין. טפלו עצמו. את להזכיר עלול הגב
★ ★ ★

להתק עומדות וחשובות רציניות שיחות
 לעתידכם קשורות הן השבוע. בסוף יים

חוסר־ הזוג. בני עם
ה את שליווה השקט
 הביא האחרונה תקופה
 מחדש להרהר אתכם

 שמתכונן מי במצבכם.
 למצב פיתרון למצוא
 ׳סביבה שינוי על־ידי

 כמה שימתין דירה, או
וסי עיכובים חודשים.

 לצפותם שקשה בוכים
 להכביד עלולים מראש

 תוך בשיגדה. להמשיך עדיף כרגע עליכם.
במצב־הרוח. עצום שיפור תרגישו שבוע
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לדאגה לגרום עלולים כספיים עניינים
על נעצר כאילו הכל לפתע השבוע.

 את ואפילו המקום
הפורמליים, העניינים
מסוב אינם שכביכול

להס אי-אפשר כים,
 ברגע דאגה, אל דיר.

גרוע, נראה הכל זה
 שבועות כמה תוך אך

 ותוכלו מוצא יימצא
 את בהצלחה לבצע

 נסיעה תוכניותיכם.
 יפגישו טיול או קצרה

ב לפחות חדשים. מכרים עם אתכם
 בכם. יתחרה לא איש הרומנטי תחום

¥ ¥ ¥
 בימים עליכם מוטלות רבות התחייבויות

ומכ רצינית מאוד הכללית והאווירה אלה
היא ההרגשה בידה.
 נגד שוחים אתם כאילו
 לאט מתנהל הכל תזרם.

 אנרגיה יותר ומבזבזים
 אחר שבזמן פעולות על

ית יד. כלאחר נעשות
לטו הוא זה שכל כן

ה הכוכבים מצב בה.
יאפ לפחות נוח בלתי

ב להתבונן לכם שר
 בעצמכם אובייקטיביות

תוע לכם יביא ספק ללא וזה ובמעשיכם
 קיפוח. ירגישו עקרב במזל .ילדים לת.

¥ ¥ ¥
 בדרכים, בזהירות לנהוג עליכם השבוע

 להרבות נוטים אתם זו בתקופה כי
מ ולהתעלם בנסיעות

מצב הזהירות: כללי
שדוו מראה הכוכבים

 יותר נשקפת לכם קא
לאחרים. מאשר סכנה
ש אומרת לא זאת

בבית, לבלות עליכם
 מאוד המצב שם כי

עלו מריבות מתוח.
וה לפתע, לפרוץ לות

טיפש כמעט סיבות
 הזוג. מבני קצת להתרחק עדיף יות.

מיוחדת. זהירות דרושה ית כל מבחינה

ר 2ו ב מ צ ד  - ב
ר 19 א ו נ בי

 ידידים עם ביחסים להיזהר עליכם השבוע
 עלולות אי־הבנות לעבודה. עמיתים ועם

למס ולהביא להתנפח
 מנהלים מוטעות. קנות

 שאחראי מי כל או
— אנשים קבוצת על
ו ברכות להתנהג נסו

 נוטים אתם בסלחנות,
ה את בחומרה לשפוט
מי את זיכרו אחרים.

ל־ נסיעה החסד. דת
ו בקרוב, צפויה חו״ל
מה אתכם תפרק היא

אל לאחרונה. שרויים הייתם שבו מתח
לחופשה. זקוקים אתם הנסיעה. את תדחו

★ ★ ★
 השבוע. מאוד רגיש יהיה העבודה תחום
 צר גשר על מהלכים אתם לב, שימו

 על- למיבחן ועומדים
 עליכם. הממונים ידי

לע מעמיתים היזהרו
 מעמידים הם בודה.

 אולם ידידים, פני
 מעמדכם את מסכנים

 חלקלקים בדיבורים
הש שלהם אנשים עם

המ עתידכם. על פעה
_____________כר־ בעבודתכם שיכו
 מתנו אפשר ואם גיל,
ה סוף לקראת העבודה. קצב את קצת
 ידידים. עם טיול לתכנן תוכלו שבוע

¥ ¥ ¥
 כבר לסיומה. מגיעה המכבידה התקופה
שי משתפר. שמצב־הרוח תרגישו השבוע

ה המין לבני לב מו
 יכולים אינם הם שני.

 ומהקסם מכם להתעלם
סביב משרים שאתם

ל יבואו אנשים כם.
 ולדבר איתכם התייעץ

 המציקות בעיות על
יג שזה למרות להם.

מל תיהנו מזמנכם זול
ה לאלה מישענת תת

 בתחילת לכך. זקוקים
מגו בבעיות מוטרדים תהיו הבא השבוע

השבוע. בתחילת להחליט לא רצוי רים.

ווי
ר 20 א ו נ י  - ב
ר $ו א רו ב פ ב

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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