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,בנימי!מרים

מזל בין
לסלה דגים

 בגלגל האחרון במזל נמצאת השמש
 ספורים ימים ומון דגים, מזל המזלות,

 שבו בחודש טלה. הראשון, למזל תיכנס
 מזג־ היה דגים, במזל תשמש גמצאת
קיצו בצורה והשתנה בלתי-יציב האוויר

 הפך אביבי שמש יום ומפתיעה. נית
 אלה שינויים וקר. מושלג ליום לפתע

 דגים. למזל מאוד אופייניים במזג־האוויר
להח להגיע קשה ברורים, אינם הדברים

 דברים להתחיל קשה יותר ועוד לטות,
 סיום. על מדברת האווירה כל חדשים.
ומת חסרי-מרץ עצמם מרגישים /*נשים
 נע־ שבדרך־כלל הדברים את לבצע קשים

 בבעיות עסוקים אנשים יד. כלאחר ישים
 רחוקות ולעתים האחרים ושל עצמם של

מסו שנראים למצבים פיתרון מוצאים
מתמיד. בכים

 ואינם חדשים, אתגרים מחפשים וכבר
מסוכנים. נסיונות לתוך לקפוץ פוחדים

 זה, בחודש מצוייה אינה הסבלנות
 בעניינים לטפל מוכנים אינם /*נשים
 מטפלים הם בגללם. להתעכב או שוליים

 אחר- מיידי. פיתרון שדורש במה היום
 אם מחר. שיהיה למה ידאגו הם ^ך

 מייד ניגשים חדש, משהו לבצע רוצים
ותוקפ תעוזה אומץ, יותר יש לפעולה.

חוש־ לא בהתנגדות, נתקלים ואם נות,

4 הסוער האויו מזג
״ והמפתיע נ י1או
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 זה — להיפך ולריב. להסתכסך שים
לתקופה. רוח-חיים קצת ^!כניס

 נוטים מפוזרים, יותר אנשים זח בחודש
 חפצים ולאבד חשובים דברים לשכוח

 שה- אחרי יימצאו אלה חפצים יקרים. 5
 מרגישים כולם הבא. למזל תעבור שמש $
 חש- ולערוך עצמם בתוך להתכנס צורך [

השנה• את שיסכם בון־נפש
 טלה למזל השמש של כניסתה לקראת
 חשובים. בשינויים להרגיש מתחילים

 מתחילים יותר, קל נחיה מזג־האוויר
 חשים אנשים האביב. ריח את לחוש
ומתחילים מתחדש המרץ עירגיים, יותר

 מה כל את לקדם כוח די שיש להרגיש
 בעניינים מחדש להתחיל או שהתעכב
 טיולים בהתלהבות מתכננים שהוזנחו.
מת ומוריהם בית-ספר תלמידי ומסעות.

 ומה- בית-הספר משיגרת לצאת כוננים
 ארוכים טיולים ועורכים הסגורות כיתות

מר ואנשים משתפר מצב-הרוח וקצרים.
 ובריאים. חזקים יותר עצמם את גישים

 נשכחות האחרון החודש של המחלות
מחדש. נולד כאילו חש אחד וכל

 בגלגל הראשון הוא שטלה מאחר
וההתחד הראשוניות תחושת המזלות,

 איש מחייכים אנשים מאוד, חזקה שות
 צעירים אנשים סיבה. ללא כמעט לרעהו

 עצמם את ומפצים ומרעישים משתוללים
 להסתגר נאלצו שבו והחודש העונה על

 לבעיותיהם ערים פחות אנשים בביתם.
וב- בעצמם עסוקים ויותר האחרים של
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משחנו מצביהווח
מרגישים ואנשים
ם חזקים אי וברי

 בקשרים נמצאת שהשמש קורה אם
 משתנה, המצב אחרים כוכבים עם קשים

 יותר לחיות הופכים והמרץ וההתלהבות
 חריפים וסיכסוכים מריבות מסוכנים.

מור הפוליטי בשטח לסערות, גורמים
הפוליטיק של ההתנהגות מבוכה, גשת
 הם ולפעמים ילדותית, יותר הופכת אים

בחו ומעשיהם. בדבריהם שולטים אינם
עלו טוב, מוקרנת אינה השמש שבו דש

 כתוצאה ותאונות פציעות לחיות לים
 המחלות מסוכנים. מחפצים מהתעלמות
 קשורות זו מעין בתקופה המתפתחות

 סובלים אנשים והעיניים. הראש לאיזור
 מאלרגיות או ראש, מכאבי מתמיד יותר

העיניים. על שמשפיעות
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 ביתר מתנהגים האנשים רוב ענייניהם.
ברגע, בו בעיותיהם את ופותרים ביטחון

חיובית, בצורה מוקרנת השמש אם
 קורים, אינם כאן שנכתבו הדברים כל

ו עירנות בהתלהבות, עוברת והתקופה
התחדשות.
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 במיבצעים להתחיל תוכלו רביעי מיום
רב. מרץ של השקעה הדורשים חדשים

 אינכם שעדיין יתכן
 אולם חזקים, מרגישים

וה המתעורר המרץ
 הפנימית התלהבות

 להצליח לכם יעזרו
 על שתקחו מה בכל

הכס בתחום עצמכם.
זהי להיות עליכם פי

להת כדאי מאוד, רים
ה אנשים עם ייעץ

זח, בשטח מתמצאים
 בטוחה. בצורה החשבונות את ולארגן

 עצומה. בהתלהבות יתחדש רומנטי קשר
¥ * ♦

האח בדמן מאוד סמכתם שמריהם חברים
 אל השבוע. אתכם לאכזב מומדים רון

 גס אמון לתת תמהרו
 רושם המושה במישהו

ה מצב ואמין. רציני
ב טוב אינו בריאות
 העיק- והבמי׳וז מיוחד׳

ה למצב קשורה רית
 וגשו תזניחו אל שיניים.

 להצמה לרופא־שיניים.
 כדאי השבומ שתקבלו
 אולם בחיוב, להימנות

 כל את היטב תבדקו
 בתולה מזל בני התשלום. וצורת התנאים

 מצב־הרוח. את וישפרו קשר אתכם 'ייצרו
★ ★ ★

 להתעלם נוטים אתם העבודה במקום
 ברגע רואים ואינכם חשובים, מעניינים

 הנראים שהפרסים זח
בלתי־חשובים, כביכול
 לבעיות לגרום עלולים
 העצבים יותר. מאוחר

 ואתם מתוחים מאוד
 בכעס להתפרץ עלולים

 על או זוגכם בני על
אחרים. מישפחה בני

 או ידידים עם קשרים
יג בחוץ-לארץ קרובים

 עצומה לשימחת רמו
 מתכוונים הם הבא. השבוע בתחילת
ומעניינת. רחוקה לנסיעה אתכם להזמין
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לחוץ־לארץ נסיטה מתכננים אתם אם
המניין את שתדחו מדיף אלה, בימים

 זה ברגמ בשבומ. לפחות
ח נתונים לכם חסרים
 לגרום היכולים שובים

אח לבמיות או למיכוב
 טל שחושב מי רות.

 פרוייקט של פיתוח
 שימתין כדאי חשוב,

ה מהשבוט ימים, כמה
נוח. יותר יהיה מצב

 קודם שנקבטו משימות
 אל טכשיו. יצליחו לכן

ביחסים הטצמי. ביטחונכם את ׳תאבדו
 הומור. בחוש שתשתמשו רצוי אחרים מם
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טוב, יותר קצת להרגיש תתחילו השבוע

 ללכת. סוף סוף יתחילו דברים כמה
ב יצטיינו סטודנטים

בשיעו ויבלטו בחינות
 שהם בעבודות או רים

מקו יוזמה, מגישים.
ומ חדה וראייה ריות

 לתוצאות יביאו הירה,
העבו במקום נפלאות.

 להתפתח עומד דה
 אל אבל חדש, קשר

 תבנו ואל תתלהבו
תי קצרים. ימיו עליו,

 רציני. יותר לקשר והמתינו ותבלו הנו
 בידידים. להתייעץ רצוי כספיים בעניינים
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דא וחסרי־מנוחה. עצבניים תהיו השבוט

 לכס גורמות משכנע בסיס להם שאין גות
שעי־ אלה את לבלבל

 ומדובר חיים, אתם מם
 בנות נשים טל במיקר
 יהיו הגברים בתולה.

 אולם שקטים, יותר
 מלסמוך להיזהר עליהם

ה־ במקוס ממיתים על
 פנים מגלים הס מבודה.

 מבקרים אולם נעימות,
הגב. מאחרי ומרכלים
 אל כספיים בעניינים

 מצבכם את בדקו מדי, שאננים תהיו
שינויים. כמה לבצע שנחוץ יתכן מהיסוד,

חאזנ״ס
מם הד ^י ספ׳ז נ
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 בני עם להסתכסך עלולים אתם השבוע
 על לוותר מוכנים אתם בדרך־כלל הזוג.

 ולהתחשב רצונותיכם
 השבוע אבל באחרים,

בני״הזוג שונה. יהיה
מתפר לראותכם יזכו
 ומוציאים בכעס צים
 על לכם שיש מה את

נעימה נסיעה הלב.
מצב-חרוח, את תשפר
או לארגן כדאי אולם

 השבוע בתחילת תה
השבוע בסוף הבא.

 הכבישים קצרים, בטיולים להסתפק כדאי
אתכם. יפתיעו שור מזל בני מסוכנים.

★ ★ ★
 עומס לחוצים. יהיו וחמישי רביעי ימים

ל לכם לגרום טלול והתחייבויות עבודה
 לקחת נסו ראש. כאבי

אינ פחות, עצמכם טל
ב ביותר חזקים כם

כס מבחינה זו. תקופה
לטובה, תופתעו פית

 שנהגתם לכם יתברר
סי לכם יביא וזה נכון
רומנ קשרים רב. פוק

 פסים על טולים טיים
 היטב הבהירו מוזרים,

ש לפני עמדתכם את
 בני הורים הזוג. בבן ציפיות תעוררו

 לילדים. זמן יותר להקדי׳ש יצטרכו עקרב
¥ ¥ ¥

 לקדם לכם יעזרו חדשים מחשבה דפוסי
 חדשות ידידויות הקריירה, ענייני את

 חיובית בצורה ישפיעו
בת החלטותיכם. על

 הרבה אתם זו קופה
 לב שימו מושכים. יותר

 הופעתכם על והקפידו
 לחדש כדאי החיצונית.

 למרות המלתחה את
גור אתם שבדרך־כלל

 חיצוני שמראה סים
 הפעם משפיע, אינו

 שאתם להיווכח תוכלו
 על תסמכו אל כספיים בעניינים טועים.
נצלוהו! מבטיח. הרומנטי השטח המזל.
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 על שוב עומדות וארוכות קצרות נסיעות
 עצמכם את למצוא עלולים אתם הפרק.

מי־ בני עם מסוכסכים
 בגלל ידידים או שפחה

ל הקשורות אי־הבנות
מבצעים. שאתם נסיעות

בהצל־ שמקנאיס יתכן
המ דאגה, אל חתכם.

ו בתוכניותיכם שיכו
ו מצרות־עין התעלמו

 כספיים עניינים קנאה.
לטובתכם. מסתדרים

 מבצעים שאתם פעולות
פיק טל ומראות כמוצלחים עצמן מוכיחות

 לטובה. אתכם יפתיעו תאומים מזל בני חות•
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 וכמעט מתוחים מאוד מרגישים אתם
 השיג- הסיבה. את להבין יכולים אינכם

 כתמיד, ממשיכה רה
 מחפשים אתם אך

 ומתקשים חדש משהו
 ה- במיסגרת למוצאו.
להיר קשה מישפחה

 קטן דבר כל כי גע,
וגו גדול, לעניין הופך

מוגז להתפרצויות רם
לעצמכם תכננו מות.

____________ וסעו קצרה, חופשה
 שעימם ידידים לבקר

מעו ותחזרו ממושך, זמן התראיתם לא
 תועיל. זוגכם בן־בת עם שיחה דדים.
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 ולגרוס להתערער עלולים ישנים יחסים

םו־ הקשר את לנתק לפתע להחליט לכם
להחליט לא רצוי פית. .___________

אימפולסיבית, בצורה
בסב והמתינו זמן תנו

שיבוא. לשינוי לנות
 אינם מבוגרים קרובים

זקו ויהיו טוב מרגישים
ולכספים, לטיפול קים

מדי. יותר שידרשו יתכן
 ועל עצמכם על שימרו
 חייבים הנהגים כספכם.

לחוק. בהתאם לנהוג
נטי לא במישפטים להסתבך מועדים אתם
כפליים. כפל להיזהר עליכם ולכן 'מים
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