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 לוזנות יוכלו המזל כתחילת שנולדו אלה
המיקצועי. לתחום שקשור מה מכל השבוע

 שתקבלו לוודאי קרוב
 כדאי מעניינות, הצעות
שי על ברצינות לחשוב

 במקום- או בתפקיד נוי
 תרבו השבוע העבודה.
 מן ידידים עם בפגישות

תוזמ וכן הרחוק העבר
 למיפג- או למסיבות נו

 בסיב- חברתיים. שים
מזמו, לא שהיה סוך

 את לנפץ לא חשוב
 אי-ההבנות. כל את לברר טוב הקשרים,

 ומשמחים. מפתיעים יהיו חו״ל עם קשרים
* * *

 עוזר לא עושים שאתם שמה כאילו נדמה
 טוב. אינו מצב־הרוח מהקשיים. לצאת לכם

 וחמישי רביעי בימים
 עצמכם את תרגישו
 כדאי ואיטיים. כבדים
 ולא הכוחות על לשמור

 קבלו במצב, לחילחם
 ונסו הקשה הזמן את

 זה. עם לחיות ללמוד
 עוברים שאתם הקשיים
 אתכם, ללמד אמורים

 את לשנות אף ואולי
מתיחו השקפת־העולם.

 וויתור על־ידי ליישב אפשר בני־זוג עם יות
 תעזור. לא העקשנות לקראתם. והליכה

★ ★ ★
 כל קודם השבוע, להקפיד יש דברים שני על

בו. תזלזלו אל מאוד. רגיש הבריאות שטח
 את תסכנו אל שנית,

 בדרכים לא - עצמכם
 פזיזים במעשים לא וגם

לתאונות. שמובילים
ול להתרכז הזמן כעת

 רצינות ביתר התייחס
ולעבודה. ללימודים

 על שתסמכו חשוב
בא תעזרו ולא עצמכם
 להכיר הזמן זה חרים.

 מבפנים עצמכם את
 והכשרונות הכישורים במיכלול ולהיווכח

תועיל. לא משותפת עבודה גיחנתם. שבהם

0תאוח<

 - השמיים מרכזת וועדה בינואר 24ה־ לילידי
12ה־ לילידי ברגליים מום יש בפברואר 7ה־ לידידי

דלי
יום־יוס

ואופי־אופי
 ילידי את נחלק בחודשו, חודש כמדי

 מהם ונראה לידתם, תאריך לפי המזל
 בהתאם ואישיותם, באופיים ההבדלים

נולדו. בו לתאריך
 את מצא .חרובל־ שכונה האסטרולוג

 את ומבדילות המאפיינות התכונות
 30ו־ במזל מעלות 30 דלי. במזל הנולדים
 שבו היום לפי איש״איש שונים. טיפוסים

נולד.

 הנובעת מסויימת חולשת-אופי - 21.1
 האדם את מביא זה להחליט. מחוסר-יכולת

בעולם. להתקדם לו וקשה לעיכובים

 יחיה זה אדם רומנטית. מעלה - 22.1
 אחרון נצר ויהיה מבני-מישפחתו, יותר
לגזע.

 נסתמת סגולות בעל אדם - 23.1
 שעליו מה כל טסויים. וייעוד עצומות
 את ולכבוש לייעודו להתמסר הוא לעשות
כיבוש. הטעון

אמביציה מעט בעל

 ענק ובפנים ילד הוא חוץ כלפי - 24.1
מלכות״שמיים. נועדה כמוהו לאנשים
 מוקדם, מתבגר שהוא אדם - 25.1
 אך ר<בה. מבטיחה המוקדמת גאוניותו

ה בבעיות נתקל הוא מתבגר, כשהוא
אותו. מעכבות
 אינו אותו. לבלוע שקשה אדם - 26.1

 ומתווכח, מסן בלתי״נסבל, בחברה, נעים
 מאבד הוא בוויכוח דבר. משום מרוצה לא
 במקום רב והוא העצמית השליטה את

לדבר.
 לו שיש ממה ליותר שראוי אדם - 27.1
אותם. יודע שאינו כוחות בקירבו והנושא
 בעל אססמלוגיה, אוהב אדם - 28.1

טוב. ולב חוש־צדק
 אדם ־ 29.1
מגורלו. המרוצה
 נהנה העתיק. את שאוהב אדם - 30.1

ארכיאולוג. מהעתיד. מאשר מהעבר יותר
 משיג פופולאריות. המחפש אדם - 31.1

מהר. פגול הצלחתו אך אותה
 סודות. מלא עצמו העושה אדם - 1.2

 של מזלם מביש־ ונהנה בלתי״סימפסי
האחרים.

 נטיות בעל הביתיות, אוהב - 2.2
בביתיות. ומתגאה שמרניות

 רבה, בקלות המתרשם מישהו - 3.2
קצר. בזיכמן לוקה אבל מתלהב
 הוא גמלה. אינטואיציה בעל אדם - 4.2

 לאותם מיוחדת תשומת-לב לייחס צריך
 לתמימים, אותם חושב שהעולם העניינים

האדם. דרך האלוהי מדבר שדרכם אבל
של במצב תמיד שחי אדם - 5.2

 להתפנות תצטרכו סוף־השבוע לקראת
 לשמור חשוב לילדים, זמן יותר ולהקדיש

 יבואו שלא עליהם
 בימים סכנות עם במגע
 בשטח וחמישי. רביעי

 נראה המצב העבודה
 אתם זה ברגע מבטיח,

 עצמכם את מוכיחים
 רעיונות ומצליחים.
 חוש־הומור מקוריים,

 מביאה חדשה וגישה
 עליכם הממונים את

 זמן תוך אתכם. להעריך
 של אמונם את שרחשתם לכם יתברר קצר
 ישתפר. ומעמדכם עובדים. אתם שעמם אלה

★ * ★
 מדובר בייחוד לכם. מצפה מאוד קשה שבוע

 אינכם ושישי. חמישי רביעי, הימים על
 פינה לעצמכם מוצאים
 מתנהל הכל שקטה.
 מוצאים ואינכם בקושי,
 מגלים אתם פיתרון.

 שכנים, כלפי קוצר-רוח
 בגי-מישפחה או הורים

להת הזמן זה אחרים.
 שינויים. על לחשוב חיל

 לחסוך. להתחיל כדאי
 לבזבז שתלמדו חשוב
 שבאמת כדי פחות,
 שימוש בו ולעשות מכספכם להגות תוכלו
 ברצינות. לעבודתכם להתייחס רצוי יעיל.

* * *
 למנוחה, זמן לכם שאין תרגישו החודש
 שאין עבודה, הרבה כל־כך עליכם מוטלת

עלי הטילו ששוב ספק
 של עבודות לבצע כם

 לארגן כדאי אחרים.
שתו כך. סדר־היום את
 מדי יותר לנוח. גם כלו

אתכם. יחליש מאמץ
 וכה כה בין זו בתקופה

 רגישים שאתם נראה
בריאו מבחינה מאוד
לחלות. ונוטים תית

שבני־ שתבקשו חשוב
 כמובן יקבלו ולא לכם. יעזרו האחרים הבית

העבודות. כל את מבצעים שאתם מאליו
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רבים אוייבים תמיד יש בפברואר
 ונסיונות שינויים להרבה נתון אי״ודאות,

מילחמת-קיום. יהיו חייו קשים.
 נעימים לא הרגלים בעל אדם - 6.2

 צריך זו מעלה בעל נקיים. שאינם ומעשים
 על ולהשתלט עצמו את להכיר ללמוד

אלה. תכונותיו
 פגם או מום לו שיש אדם מסמל - 7.2

הרגליים. בכפות או ברגליים
 סיפרי שולחן־כתיבה. ליד אדם - 8.2
 בולטות, גבותיו כהה שערו לפנס, עסקים
 איש וכהות. חדות עיניו משופע, מיצחו

ספרים. בהנהלת מיקצוע בעל עסקים,
מבוטל, לא כישרון בעל מוסיקאי - 9.2

מזהיר. כנר
 מסוייג בדידות, שאוהב אדם - 10.2

 קפדניות הן לדת הסיבעיות ונטיותיו מאוד,
מאוד.

 שיוולד מי היופי. מעלת זו - 11.2
תמיד. התפעלות יעורר זה, בתאריך

 מתחרים תמיד לו שיש אדם - 12.2
 ולא בהם. להלחם צריך שהוא והתגגדויות

יעסוק הוא עיסוק באיזה חשוב
 בחזקת שתמיד מישהו מתאר - 13.2

 הגרוע מהסוג באוייבים להתקל סכנה
עצמו. על להשגיח צריך ביותר.

 ונהנה הציבור עם המיטיב אדם - 14.2
מאוד. עד מזה

 למימד ששיכת מיסתורית מעלה -15.2
 שאין משהו לו שיש מישהו מתאר הרביעי.

האנושות. ליתר

 בכספים. ממחסור סבלתם עכשיו עד אם
 אולם במיוחד. זאת ידגיש השבוע סוף

 תרגישו הבא מהשבוע
קלי יותר עצמכם את

 המחסור ולמרות לים,
עצמ את לפצות תוכלו

אחרים. בתחומים כם
 מכל החשוב התחום

 האהבה לחיי קשור
תוכ זה ובשטח שלכם.

 הכרויות חיל. לעשות לו
למהפ יביאו חדשות

 יש בחייכם. קטנות כות
 הקשרים את סוף סוף לסיים הזדמנות

 בחיים. עליכם ומקשים שמכאיבים
★ * *

 מכפי יותר בבית להשאר תיאלצו השבוע
 זקוקים יהיו אחרים מישפחה בני הרצוי.

הברי ומצב לעזרתכם,
 לגרום עלול שלכם אות
 בבית. שתישארו לכך

 אינכם אמנם אתם
 לשפר תוכלו מזה, נהנים

 על־ידי מצבכם את
לסבי ההתנהגות שינוי

ש תשוב הקרובה. בה
 ביתר לנהוג תלמדו

ובעי והתחשבות רכות
מהרג מעט לחשוף קר

הסבל חסרת התנהגותכם האמיתיים. שות
 ליחסכם. בקשר הסביבה את מטעה נות

* * *
 ובפגישות בנסיעות להרבות תוכלו השבוע

לעבודה. עמיתים או קרובים ידידים עם
 השבוע סוף לקראת
 ואפילו עייפות תרגישו

 אולם להתבודד. רצון
 תוכלו הבא מהשבוע

מהתקופה. להנות ממש
מפתיעים. האהבה חיי

 באנשים פוגשים אתם
 לראות לכם שגורמים

 מנקודת הדברים את
 אף צפו חדשה. מבט

 ממבט להתאהבויות
 מפגישות נהנים אתם מה משום ראשון.
בקרוב. חייכם את לשנות עתיד וזה מוזרות
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 או ציבורי אופי המונים. מנהיג - 16.2
עולם. מתקן

 מישהו אמיתי, טיבעי ילד מתאר -17.2
 למוסכמות להתרגל מסוגל לא שלעולם
החברה.
 שסובל אדם דאגות. מעלת - 18.2

מהר. ונפגע רגיש מכאובים הרבה
 לנולד יהיו לא אושר. מעלת - 19.2
 לעצמו חי אבל אליו, יזרום העושר קשיים.

לאחרים. ינעים קרובות לעתים ולא בלבד

 באי־הבנוז להסתבך אמורים אתם השבוע
 או להאשים תמהרו אל קרובים, ידידים עם

 לברר מבלי לכעוס
 חבל האמת. את תחילה
 חתקופח את לקלקל

 לכם להביא שאמורה
הטו הדברים כל את
חלמתם. שעליהם בים

מתחי אתם זו בתקופה
 נהיים להתרכך, לים

 ומסוגלים סלחנים יותר
 שהיה מה את להשיג

עתה. עד בלתי־מושג
 יותר עצמכם על תקחו אל ושני ראשון בימים

 ועייפות. חולשה שתרגישו כיוון עבודה, מדי
* ★ ★

 שלכם, ימי־ההולדת של החודש שזה למרות
 במצב״הדוח הקלה מרגישים אינכם עדיין

 הורים הכללי. ובמצב
 ליותר יזדקקו מבוגרים

לג כדאי וטיפול. עזרה
לפ אצלם, ולבקר שת
 יהיה שהמצפון כדי חות
 שאתם תוכניות נקי.

נר לעתיד, מתכננים
ומב ורודות מאוד אות

 אכן זה אם גם טיחות.
 לדבר לא חשוב יתרחש,

 ידידים. עם כך על
 בני-מישפחה עם בהתייעצות הסתפקו
 יזיקו. מיותרים דיבורים ביותר. קרובים

* * *
 מפופולאריות להנות תוכלו זו בתקופה

 חוש״ההומור ושכנים. מכרים ידידים, בקרב
 שלכם השיחה ויכולת
 מכרים אליכם ימשכו

 לפתח תוכלו חדשים.
 אל אולם חדשה, ידידות
 ולהאמין לבטוח תמהרו

 נוטים אתם אחד. לכל
חשו מפרטים להתעלם

 חרל עם קשרים בים.
אכזבה, לגרום עלולים

 לבצע תתעקשו אל
 יוצאות שלא תוכניות

 בני לטובוד. עכבה .כל שנאמר כפי לפועל,
מתאימים. שותפים להיות יוכלו סרטן מזל
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