
החודש: מזר

דגים
 שנולדו אלה מרגישים שנתיים מזה

 המכריח יציבות, בחוסר דגים מזל בתחילת
 כוכב בחייהם. שינויים לבצע אותם

 כלפיהם, מרובע אספקט היוצר אוראנוס
 להימשך לדברים נותן ואינו עצמו את מזכיר

 שאותם השינויים, הרגילה. במתכונת
 לכמה מתייחסים דגים, בני עוברים

תחומים.
 שבו הקאריירה, שטח הוא במיוחד בולט
 חדשים. מצבים עם להתמודד עליהם

 קיימת, שהיא במידה המהירה, ההסתגלות
 אולם זה. בתחום ההצלחה את עימה מביאה

 מבני חלק הקאריירה, על רק מדובר לא
 דווקא השתנו שאצלם להעיד יוכלו המזל

אחרים. דברים
 סטורן הכוכבים חדש. מצב נוצר השנה

 הבית שהוא עקרב, למזל נכנסו ופלוטו
 הוא פלוטו של טבעו דגים. מזל של התשיעי
 שהודחק מה כל את ולהעלות להעמיק
 ניכרת כשהשפעתו שנים. במשך והוסתר
 קשור תשיעי בית מעניינים. דברים מוצאים

 לצד נכון •ותר או החיים, בהשקפת
זו. השקפה של הפילוסופי

 בשנים דגים בני על שעברו המשברים
 שונה בצורה להביט אותם יביאו האחרונות

 הנוכחית חייהם צורת ועל בכלל החיים על
 להיות הופך לימודים המשך של נושא בפרש.
 עצמם את ימצאו המזל בני ביותר. חשוב

 שעד בשטחים עמוקה בצורה מתעניינים
 להשקיע כדי עד לא אך אותם, עניינו עכשיו
לעומקם. ולהכגס מאמץ

 דגים בני עצמם את ימצאו הבאות בשנים
התעניינו שיטחי את ומרחיבים מעמיקים

 דרך לעצמו יחפש המזל מבני חלק תם.
מן ולא בדת. יותר יתעניינו הם - חדשה

רצוי בפניכם. עומדת קלה לא
* 
*
תקופה *
לא מהרגיל. יותר תנוחו הקרוב שבחודש *
 במיבצ־ להתחיל טוב *

 לתכנן או חדשים עים
בת• גדולים פרוייקטים

 אתם הנוכחית. קופה
ומצב־ לחלות נוטים
במיוחד. טוב אינו הרוח

 אינו הכספי המצב גם
והסיב־ ביותר מעודד
מישפ־ קרובי עם סוכים

פיננ נושאים על חה
רוגז לכם גורמים סיים

 הם אלה כעת, להגות יוכל זאת שבכל מי רב.
ההצלחה. מובטחת להם שכן סטודנטים,

* * *
סו העבר מן ידידים מ ם לתוך לפתע יי  החיי
 מיק- תחיינה הפגישות כלל. נעלמו לא כאילו
ם ומוזרות. ריות  ידידי

קיו על שכחתם שכמעט
 אל לכם. לעזור ינסו מם

 הם בעזרתם. תזלזלו
בש אתכם לקדם יוכלו

 ובעקיפין המיקצועי טח
הכס מצבכם את לשפר

ם פי.  הזוג בני עם ביחסי
 נסו עדין, מאוד המצב

 בייחוד מלריב להימנע
 העצבנות בחודש. 22ב־
 קיצונית, לבעולה להביא עלולה בן-חזוג של

ם לשני מועילה ;צינה יחד. גם הצדדי

 מיוחדת וישיבות ל3#י המיקצועי התחום
 0י■צמ£ את להוכיח עליכם זו. בתקופה

 לא אולם אלה, בימים
 ותזכו בכם ידובר מעט

 על מעשים לא לשבחים
עומ בקרוב עבודתכם.

 תפקיד לכם להציע דים
 יתכן אך יותר, מעניין

 בקשר בעייה שתיווצר
 שלא העבודה לשעות
א רצוי נוחות. תהיינה  ל
במהי תשובה להשיב

 היטב לשקול כדאי רות,
 עבשיו, תענה שלא הצעה התנאים. את

ייתר. מאוחר ומתאימה נוחה בצורה תבוא

 המזל בני על יהיה השנה ואילו רצינית,
 רעיונות התחילו. שבהם בשינויים להמשיך
 בני את לקדם אמורים ומקוריים חדשים

 עם להאבק יצטרכו הם פעם לא המזל.
 אפילו או אלה רעיונות על קרובה, טביבתם

 שתפקידי למרות התפקיד. או המעמד על
 יצטרכו הם להם, יוצעו ואירגון ניהול

 וללא הפרעות ללא לפעול כדי להיאבק
 או נטיעות לעבודה. עמיתים של קינאה
 התקופה את לגוון עשויים חו״ל עם קשרים

 זה. חשוב בתחום והצלחה, הנאה ולהוסיף
 שינויים, יעברו בעבודה אנשים עם יחסים

 ולדעת זהירים להיות דגים בני על כאן אך
 הפגיעות שיוווצר. החדש המצב את לקבל

 מאחר להם, לקלקל עלולים והרגישות
 ולהתבטא לדבר שאפשר יחושו שאנשים

 יכולים שוב דגים בני תכליתית. יותר בצורה
הם הסביבה. עם ברוגז למשחקי להיכנס

 את ויעמיסו ■וחינו וגיס מזר בני
 עליהם החביבים בנושא■□ התענ״נותם

הפיננסיות מהבעיות מוצא וימצאו
 שניים הם דגים במזל השולטים הכוכבים

 עיקרי. כשליט ונפטון שני כשליט יופיטר -
 11ה- הבית שהוא גדי למזל נכנסו אלה שני
 להתייחס לדגים יעזור זה דגים. מזל של

 להצליח ואף רצינות ביתר לשאיפותיהם
 חברים אלו. משאיפות נכבד חלק להגשים
 רכות ביתר המזל בני אל יתייחסו וידידים

 המזל בני של ההתייחסות משינוי ויחנו
 על דגים בני של החדש המבט אליהם.

 חדשה, מציאות בפני אותם יעמיד ידידיהם
 נראית דגים בני של המפה נבונה. ויותר

 החשובים השטחים ומבטיחה. מעניינת
 להם מצפה מה רציני. ניעור יעברו בחיים
ו1984ב״ הקרובה, בשנה

קאריירה
דחיפה הקאריירה קיבלה שעברה בשנה

ה השבוע הי  מוזשכועחז נעים יותר הרבה י
 ואף שינויים לבצע תוכלו כעת שחלפו.

 בחודש 22ב־ להצליח.
 בעייה להתעורר עלולה

 תיפתר זו אולם כספית,
 מבחינה למחרת. בבר

 לקדם תוכלו מיקצועית
כרצונכם. העניינים את
להיר זה שחשוב מה כל

ם אות הת יותר. בטוחי
 חששות או לבטויות
לכם. לקלקל עלולים
 זו רומנטית מבחינה

ם אנשים מאוד. מבטיחה ופח  מתייחסי
בקשריכם. ימעוניינים רכות ביתר ;יכם

* * *
 עתה, עד עליכם שעגר מה בכל די לא אם

 קשיים. לכם ומוסיף חדש מצג מניע בעת
 יהיה לא טצב-הדוח

 ואנשים במיוחד טוב
 יכניסו איתכם שחיים
 השטח ללחץ, אתכם

ומד מטריד המיקציעי
אינ עדיין למעשה איג,
 לארגן איך יודעים כם
 המיקצועי. עתידכם את
 להחליט, תמהרו אל

 אדם עם להתייעץ רצוי
 בשטח מומחה שהוא

 מעונייגים. אתם שבו
 הפעם. אתכם תטעה זו כי האינטואיציה.

* * *
ם על דגש יותר שמים זו בתקופה  יחסי

ם ישנים קשרים חברתיים.  עומדים ומסובכי
אילו להסתיים. הכרו ו

 תקבלנה חדשות יות
 הזמן זח מעניין. מפנה
 את הזוג בני עם ללבן

 ברור שלא מה כל
 בתולה בנות ומעורפל.

 לעצמו מצאו לא שעדיין
תשב שלא רצוי זוג מי
ומים־ מסיבות בביוב נה

 יפתחו חברתיים גשיס
 חד- אפשרויות לפניהן

 לפחות או קצרות נסיעות לדהות רצוי שות.
נסיעה. בדי תוך זהירים מאוד שתהיו חשוב

 אם וסבל, כאבי-לב הרבה מעצמם יחסכו
 להרע מתכוונים אינם שהאנשים יתפסו

נגדם. פועלים ואינם להם
בריאות

 חלק על השנה. מאוד רגיש יהיה זה שטח
 ולבקר בבתי-חולים לבלות יהיה המזל מבני

 לאו היא הסיבה רופאים. אצל תכופות
 של לעתים אלא עצמם, שלהם מחלות דווקא
 ממחלה שיסבלו ידידים או מישפחה קרובי

 מבקרים עצמם את ימצאו המזל בני כלשהי.
 את לעבור להם ולעזור לטפל ודואגים אצלם

 עלולים עצמם הדגים הקשה. התקופה
 למחזור שקשור מה בל בגב. מבעיות לטבול

 מיוחדת תשומת-לב ידרוש דם וללחץ הדם
 להציק עלולות אלרגיות מחלות גם והשגחה.

העור. עם בעיות או נשימה קשיי השנה,

 הראשון במיוחד. אתכם יעסיקו דברים שני
 שבוע לכם מצפה כאן העבודה, לתחום קשור

 עבודה עומס קל. לא
 כנראה עליכם, יוטל

 עצ- על לקחת שתיאלצו
אנ של תפקידים מכם
תמצ ולא אחרים שים

ולד לעצמכם זמן די או
 אתכם המעניינים ברים
ברי מבחינה זה. ברגע

 חזקים אינכם אותית
 שיהיה כך זו, בתקופה

 פנוי רגע בל לנצל עליכם
 עליכם להקשות עלול שינה חוסר לנוח. בדי

 ימים. למספר פעילות מכלל אתכם ולהוציא
* * *

ת  עכשיו, עד שעברתם הקשח לתקופה יחסי
ה לא השבוע הי  אפשר אולי במיוחד. קשה י
 שתצליחו לומר אפילו
 דברים. מכמה לתנות
ם אולם שב עם ביחסי

 או לעבודה עמיתים נים,
הקרו האנשים אפילו

 להיות בדאי ביותר, בים
ם אתם זהירים.  נוטי

 החוצה ולזרוק להתפרץ
 רציתם שלא מה כל

 הצורה עכשיו. עד לומר
ה יוצא הכל בה  אינ

סו לטובתכם,  הוצאת את ולדחות להתאפק נ
 השבוע. לכם תועיל קצרה נסיעה הדברים.

★ * *
 השבוע, חשוב מקום יתבמו הבית ענייני
 רהיטים לרכוש או הדירה את לשפץ תוכלו

 שתיאלצו יתכן חדשים.
 יותר גבית להישאר

 נצלו המתוכנן. מכפי
 את לכם לארגן וו שהות
 אורחים מחדש. הבית

 לפתע להופיע עשויים
מוקדמת, הודעה ללא

 טיול הנאה. יוסיף זה
 ידידיםצפוי עם משותף
 לחסוך רצוי בקרוב,

 מבחינה לקראתו. מעט
 אל בחודש. 25מח- הפתעה צפויה כספית
מקבלים. שאתם מה את לבזבז תתפתו

___^

כספים
 כולם על שעוברים הקשיים למרות
 מוצא למצוא יוכלו דגים בני זו, בתקופה

 מוזרים מיקרים הפיננסיות. לבעיותיהם
 להם יתנו ידידים עם אקראיות ופגישות
 ממצבים להחלץ יוכלו הם חדשים. רעיונות
 לא הכספי שמצבם נראה הבל, ובסך קשים,

 את לקדם יצליח אפילו מהם חלק רע. יהיה
 השנים בשלושת מאשר יותר שוב ענייניו

שחלפו.
נסיעות
 סביב פשוט, יהיה לא המצב זו מבחינה

 מעש לא ויהיו עיכובים יחולו זה נושא
 וללא פשוטות שנראו תוכניות מכשולים.

 נטיעה כל לפתע. להיכשל עלולות בעיות
 אלא מעטים. לא בקשיים מלווה תהיה

 עצמם את למצוא עשויים לנסיעה, שיגיעו
 בחייהם, דרסטיים שינויים מבצעים
 תכננו לא ואותם חלמו לא שעליהם שינויים
 קל יהיה לא הזה שהתחום ספק אין מראש.

ומקדם. מעניין לעתים אך -
לבינה 1שבינ ומה

 אלה מחפשים! הם מה לדעת: חשוב כאן
 יובלו קלילות אהבה בהרפתקות להם שדי

 הריגשי היחש עצומה. מהצלחה להנות
 ב־הרפתקה שמתחילים שניים בין שיתפתח

 וכבד ריגשי יותר הרבה יהיה קלילה״
 את המזל בני יאבדו לעתים מהצפוי.

 מהופנטים עצמם את וימצאו הפרופורציה
החדש. הזוג בן על-ידי

 הרבה יהיו קיימים שכבר אהגה קשרי
 יתהדקו קשרים ורציניים. עמוקים יותר

 אחרת. להתייחסות יביא זה כל וישתנו.
 אלה אחרת. יראה הבל - לנשואים ובאשר

 את ימצאו השנה, להינשא שירצו המזל מבני
 שקורצות האהבות בהתלבטויות. עצמם

 המזל בני את להוביל אמורות אינן ומושכות
 השנה, יינשאו שכן הדגים אלה לנישואים.

 מתוך יותר אלה נישואים לקראת ילבו
 אינו זה דכר רגש. מתוך ופחות חישוג
 עצמו את יוכיח שאפילו ויתכן עכורם שלילי
 בין להפריד לדעת עליהם יותר. וחזק כיציב

 ובין ומלהיבות סוחפות התאהבויות
ורציונלית. קרה בצורה שיישקלו נישואים

ם כי אם לכם, מצפה מאוד געים שבוע מיי  יו
היו זח שבוע מתוך קשים. וקצת מעייפים י

 24וח״ 23דד על מדובר
 בשאר אולם לחודש.
מ להגות תוכלו השבוע

במיו שבולט מה הכל.
ס זה חד ח  הסביבה י

 נעשים אנשים אליכם.
 וסלחנים רכים יותר

 יותר חרבה והאווירה
 אותה נסיעה נעימה.

 עומדת מתכננים אתם
מאוד. מוצלחת להיות

 להיות שעלולות נראה אם גם תחששו. אל
 טוב. יותר הרבה יסתדרו הדברים תקלות.

* * *
 בתחום בעיות על מראה בחודש 22ה״

 עמיתים עם להסתכסך תתפתו אל העבודה,
 לוודאי קרוב לעבודה.

 אך צודקים, שאתם
לטו תהיה לא התוצאה

 להימנע רצוי בתכם.
 מבחינה מריבה. מכל

 שיפור. נראה כספית
וא לתמרן תוכלו כעת
 אולם סיכון, לקחת פילו
 שתהיו זה שחשוב מה

 שבועיים בעוד עירגיים.
לקד המצב את החזירו

 זה השבוע, אתכם לבקר יבואו ידידים מותו.
 העבודה. לנושא שלכם הגישה לשימי יביא

* ★ *
 הבעיות טוב. יותר חרבה תרגישו השבוע

 גם להעלם. מתחילות באחרונה לכם שהציקו
 הבריאותית מחבחיגה

 עצמכם את חשים אתם
ם. יותר  מרץ חזקי

להת לכם עוזר מחודש
חדש בפרוייקטים חיל
 נסיעה לשקול כדאי ים.

 אתם טיול. או קצרה
 מתנה לשינוי. זקוקים
 לקבל עומדים שאתם
ב מצב־רוח תוסיף  טו

 לא אתכם ותשעשע
 חייבות זו בתקופה מתפתחות אהבות מעט.

ת להישמר לספר. ולא להתאפק נסו בסודיו




