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 11ה־ בבית ממוקם דלי מזל
 בעיקר מתייחס זה בית בגלגל״המזלות.

 האדם של וההתייחסות ידידויות לעניין
 בני מכולם. החברתי הוא דלי מזל לחברה.

 לא לנשימה. כאוויר לחברה זקוקים זה מזל
 במידה חיי״החברה נחוצים המזלות לכל

שווה.
 שאר של יחסם מהו לראות ננסה כאן

זה. לעניין המזלות

דלי
 החיים סם זה והחברים החברה כאמור

מקום לכל מסתגלים זה מזל בגי עבורם.

*★
 :י***♦**
★ ★ ★ 
* 
* ★ ♦ 
* 
* * 
* * ★ 
* 
* * ★ ★ * ★ * 
* * ★ * ★ 
 * ־*־• ★ *
* *
*
★★★*

 את להעסיק מתחילים חדשים רעיונות
 לתחום בעיקר קשורים אלה מחשבותיכם.

 לגד והכסכי. המיקעועי
 תוכלו שבקרוב רות

אותם, לממש להתחיל
 להמתין כדאי כרגע
 מה- רק אחדים. ימים

 לכם כדאי בחודש 18
 אז עד לפעול. להתחיל

 או מחלות אתכם יעכבו
כאמור, אחרות. בעיות
 מיוחדת הדגשה קיימת

 שקשור מה כל על
 מסתמן מחדש, להתחיל אפשר לכספים;

 העבד. אל תיצמדו אל לחלוטין. שוגה כיוון
* . *

 שיפור לחול שעומד נראה מיקצועית מבחינה
 מאוד לחיות עליכם אולם במצבכם, מה

 שתשימו כדאי זהירים,
 גורמים: לכמה לב

 שבין יחסים ראשית,
 נקודה הם לחברו אדם

 בימים מאוד רגישה
 נוטים ואתם אלה,

 באותה ולשגות לחזור
 תאבדו אל טעות.

 להסתיר רצוי סבלנות,
 לעובדים עויין יחס

 מי כל ובכלל, אחרים.
 אליו להתייחס נסו במגע. איתכם שבא

 התקדמותכם. לעכב עלול זה כי באדיבות.
* ★ *

 ענייני לקדם יעזרו חדשים מחשבה דפוסי
הפנאי. שעות של עיסוקים או קאריירה

 לשנות חייבים אינכם
 יש אך עבודה, מקום
 סדר את לשנות מקום

הימים. את או השעות
 לשפר כדאי זה ברגע

 המין התנאים. את
 אתכם יעסיק השני

אלה, בימים במיוחד
 מושכים יותר אתם שכן

זו. בתקופה מתמיד
תאומים, בנות נשים

 חדש בגד לקנות לעצמכן להרשות תוכלו
פלאים. לחולל עשוי זה בלתי״רגיל, בסגנון

 בזכות התנאים בכל כמעט ומסתדרים
 האדם. אהבת - שלהם הבולטת התכונה

 מתיידדים הם מגיעים הם שאליו מקום לכל
 שונים מטיפוסים אנשים של רב מספר עם

 ובלתי מוזרות בנסיבות כלל בדרך ומשונים,
 מעולה. אבחנה כושר דלי לבני מקובלות.

 בכל נעים הפחות הצד את גם מכירים הם
 ממנו. להתרחק להם גורם לא זה אולם אדם,

 ויודעים שהוא כפי אחד כל מקבלים הם
אחד. מכל הטוב את להוציא

דגים
 כך כל הם - קל זה עמם להתיידד
 חולמניים חייכנים, חביבים, סימפטיים,
 ממושכת ידידות על לשמור אך ומקסימים.

 הדואליות אפשרי. בלתי כמעט זה ויציבה
 אותם. להבין ידידיהם על מקשה זה שבמזל
 מתכוונים הם איך לדעת אפשר אי לעולם
 יודעים אינם הם שגם יאמר לזכותם להגיב.

 למצב ההחלטה את משאירים הם זאת.
 הם אחד רגע רגע. באותו בהם השולט הרוח

 מוכנים ויהיו בצערך ישתתפו לך, יאזינו
 את ואפילו כספם נוחותם, את להקריב

 שיתנו יתכן - מכן לאחר רגע למענך. עצמם
 להתיידד תרצה אם לחגורה. מתחת מכה לך

 את ולקבל הסיכון את לקחת עליך עמם
העוקץ. עם הדבש

טלה
 אינם הם נקלה, על מתיידדים הם

 מתנהגים שהם כפי מורכבים. או מסובכים
 משתוללים ילדותיים, מרגישים. הם כך

 וסולחת אותם אוהבת החברה ומתלהבים.
 או שייט,קייס טיול, מתכנן מישהו אם להם.

 בין יהיו הם הרפתקה, טעם בו שיש דבר כל
 הם להצטרף. שיסכימו הראשונים
 שלהם האימפולסיביות אולם משעשעים

 על שומרים תמיד לא הם לפגוע. גם עלולה
 מסבך זה להם. שבא מה ואומרים טקס,
 התכוונו לא שכלל במריבות פעם לא אותם

 במחשבה מעשה סוף אולם בהן. לפתוח
ללמדם. קשה זה ואת תחילה

ר1ש
הוא במהירות, חברים מחליף אינו השור
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* * *

 שלא עלולות להשבוע שתבמתם נסיעות
 נוצר אם לצאת, תתעקשו אל לפועל. לצאת

 סיבה בגלל עיכוב
 מתאימה לכאן כלשהי.

עיכוב כל האימו־ה:
 שכן אותם לטובה.
 להיות חייבים נוסעים,
 - ועירניים זהירים
 עלולים אחרים נהגים
 נטייה יש אותם. לסכן

 כי אם להפצע. מיוחדת
 אן קשה, בצורה לא

אתם זאת. למנוע אפשר

דל מזל בני
 לחבוה זקוקים
לנשימה כאוויר

עבורם וחברים
החיים סם זה

 כדי הבית את העוזבים לאותם שייך אינו גם
 בחברתם שמעוניין מי חברה. להם לחפש

 אליהם. שיבואו מעדיפים שהם יודע
 ויציבים, קבועים קשרים קושרים השוורים

 האנשים אותם להתקשר. ממהרים ואינם
 ויהנו שנים על שנים בביתם יבקרו

הנוח. וממיזגם ממיטבחם
 אינם ידידיהם, את מקבלים השוורים
 מלהסתבך נמנעים כלפיהם, ביקורתיים
 הדברנים. ולא המאזינים להיות ומעדיפים

 בו לדון טעם שיש מיוחד נושא להם כשאין
 תוך דיברי״מתיקה, בכירסום יסתפקו הם
הקבועים. ידידיהם לדיברי האזנה כדי

תאומים
 האויר, ממזלות אחיהם כשאר הם

 בה משתלבים הם בחברה. נוח מרגישים
 או זו דמות מציגים כשהם בעייה כל ללא

 מבלים הם שבה לחברה מותאם הכל אחרת.
 שהם הרגשה נותנים הם העת. באותה
 נשארים הם אולם כולם את מבינים

 והערות בדיחות זורקים כשהם מרוחקים
 אלא בחברה המנהיגים אינם הם מהצד.
 ודואגים מעולים חקיינים הם החצר". .ליצני
 מביכות. שתיקות או מתים רגעים יהיו שלא

 בעייה יש ואם האנשים כל בין מסייחים הם
שאינן שפות ריבוי בגלל תיקשורת חוסר של

 15ב־ במיוחד אתכם יטרידו כספיות בעיות
 על או חוזים. על תחתמו אל בחודש. 16וב־

באו חשובי□ מיסמכים
שיי פתרונות ימים. תם

 יכולים אינם אז מצאו
 18מה־ טובים. להיות

 ייראו הדברים בחודש
 שתיאלצו יתכן אחרת.

 כדי קצרה, נסיעה לבצע
 שיש אדם ע□ להפגש

מעניינת. הצעה בידיו
 בן או בת את לצרף רצוי
כדאי זו. לפגישה הזוג

 הם שבה לצורה מיוחדת חשיבות לייחס
 סיכוי, הרומנטי: בשטח העניין. את רואים

★ * *
 עצמכם את תרגישו סוף־השבוע לקראת
 מן יהיה לא מצב־הרוח וכבדים. לחוצים

 לא דבר שום הטובים.
 חכו פשוטה. בצורה ילך

 יעבור זה ימים, כמה
 טוב. יותר שוב ותרגישו
א בריאותית מבחינה

 מאוד רגישים תם
במהי לחלות ומטים

 מישפחה, בני רות.
 אפילו או אחים הורים,
 את מבקשים שכנים

 ומעכבים עזרתכם,
 חייבים אתם לסרב. ללמוד עליכם אתכם.
הכדאיות. חשבון את לעצמכם לעשות

 כדי רבות לפעול תוכלו זו שבתקופה נראה
 יעזרו ידידים הפיננסי. מצבכם את לשפד

 רעיונות בכך. לכם
 ולגמרי שיגרתיים בלתי

 עשויים מקובלים לא
 מתוך אתכם להוציא
 אתם שבו ה״בוץ״

 שימו זה. ברגע שקועים
 מזל לבני במיוחד לב

 אמורים אלה דלי.
 ולקדם לכם לעזור

 תקופה לקראת אתכם
 פגישה טובח. יותר

 לסוף שנקבעה מישהי או מישהו עם חשובה
 יאוש. אל להידחות. כעת עלולה השבוע,

* * *
 סוף לקראת צפויים במיוחד קשים ימים

 בבני יותר להתחשב עליכם חשבוע.
 עם ובכלל המישפחה

 את□ שעימם האנשים
 הכל זח ברגע חיים,
סל אינם אנשים קשה.
 ואתם כלפיכם חניים

 כדי דבר עושים לא
 עצמכם. את להצדיק

 ג8ה־ ראשון, מיום
 הקלה. תרגישו בחודש.

 חופשיים יותר תהיו
 מה את ולבצע לפעול

העבודה במקו□ לפועל. יצא ולא שתוכנן
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ממנה. תחששו אל חדשה, תוכנית מסתמנת

שכן אלה. בימים במנוחה להרבות חייבים

* * *
 עלול מחדל קרובים או ידידים של ביקור

 שתכננתם נסיעה להתבטל. לא אך להתעכב,
 לפועל לצאת לא עלולה
 מאוחר יצא זה אך כעת,
 הכספי בשטח יותר.

חד רעיונות מתגבשים
 על לחשוב כדאי שים,
המיקצועי. בשטח שינוי

 את לשפר לכם יעזור זה
 שבהם אנשים המצב.
 התקדמותכם תלויה

 ויותר גלויים יותר יהיו
זו. בתקופה ברורים

 לשיחה אותם ו״לתפוס־ זאת לנצל כדאי
להאמר. חייבים הדברים עיניים. בארבע

 בכל מילים מספר ימצאו הם לכולם, מובנות
הבעיה. את ויפתרו שפה

 אותם הם סרטן מזל בני של החברים
 התיכון, העממי, מהגן, הישנים החברים

 בני מצטרפים לאלה והאוניברסיטה. הצבא
 ידידי או השכנים אף ולפעמים משפחתם
 הסרטנים ביותר. הקרובים המשפחה
 תמיד שם בביתם. כולם את לארח מעדיפים

 ואנשים דודים בני שכנים, דודים, תמצא
 המקורית שמשפחתם וקשישים מבוגרים

 די יש לכולם אגב, קיומם. אודות שכחה
 הסרטנים. אצל להמצא נוח במטבח. מקום

 לא הם להם. ואיכפת סימפטיים חמים, הם
 כלום. ממך דורשים ולא דבר עליך כופים

 ותחזור מעט תשמין תהנה, תאכל, שב,
עונג. ומדושן נינוח הביתה

)62 בעמוד (המשך

 עלולה ידידי□ ובין ביניכם אי־הבנה
 שהיא מכפי גרועה יותר חרבה להראות

 אל להיות. אמורה
 תנו בקיצוניות תגיבו

 ורצוי להתבהר לעניינים
 מיום דבר. תאמרו שלא

 אמורים אתם ראשון
 תוכלו כעת להנות. ממש

ותוכ רעיונות לחציע
שאליה□ לאנשים ניות

חיי־ קשורים. אתם
 יותר הרבה יהיו החברה
 נסיעות ופוריים. מהנים

ם שאתם מני  ומהנות. מוצלחות תחיינה מת
 חיוביים. פסים על עולים העניינים הכל, בסך

* * *
 נסיה קיימת וחמישי רביעי בימים

 אל במגע. איתכס שבא טי כל עם להסתכסך
 זה בקיצוניות, תגיבו
 נטיה לכם. להזיק עלול

 או כאבי-ראש לפתח
 בימים נראית מיגרנות

 על תעמיסו אל אלה.
 מדי יותר עצמכם
 לתכנן רצוי עבודה.

 ולצאת שקט סדר־יום
 יום של קצרה לחופשה

 עיכובים יומיים. או
 לצוץ עלולים בתוכניות

 המתינו תתרגזו, אל העבודה. במקום לפתע
רצונכם. לפי יסתדר שוב והכל אחדים ימים

* * *
 שכן השבוע, עוד מעמד להחזיק עליכם

 יותר ספק ללא יהיה מצבכם הבא מהשבוע
 נראה זה ברגע אך קל.

נגדכם. פועל שהכל
 הוא מכל לכם החשוב

 שימו בריאותכם. מצב
אתכם, שקורה למה לב

 למלא ורצוי לרופא גשו
 אל הוראותיו. אחר

 בני בדברים. תזלזלו
 הם גם נוטים מישפחה ן

 שיחיה ויתכן לחלות | 3 3 י
בבתי־ לבלות עליכם

 הורים או קרובים של בבתים או חולים
הרווקים. את ישמח בחודש 18ה־ מבוגרים.


