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 להעלים ולא להקפיד צייד המזלות לשאר
לה עלולים יותר שמאוחר מחסרונות, עין

 או ועוגמת״נפש, פרידות למשברים, ביא
 שותפות על לוותר כדאי שאולי להחלטה

זה. מסוג
גדי עם גדי

 לאותו המשתייכים שניים על כשמדובר
 שיעמום של האפשרות תמיד קיימת המזל,
 לסוג השייכים בגדיים עוסקים ואם הדדי.

 האווירה והקודר, השמרן הכבד, הרציני,
 הקשר קצר זמן שתוך עד קשה, בל-בך תהיה
בלתי״נסבל. יהיה

ממזלות מושפע יהיה מהם אחד אם

 הרגליו הגדי, של השמרנות לעבודה. הרציני
 מיני ולכל לחידושים והתנגדותו הקבועים
כאוויר לדלי הנחוצים תקופתיים, שיגעונות

 הגדי בפני מעמידה קשיים עם מלהתמודד
 להתמודד. שמח הוא שעימו אתגר

מתמדת, הגנה מבקש שהדג ההרגשה

 לגרום מסוגר הורי אשה־שוו, מתאימה לגד■
שלו הקלאסי הזיווג היא והבתולה הלם לו

 קשה לקונפליקט להביא עלולים לנשימה,
ביניהם.

 דומה, אינה גישתם ביחסי־מין גם
עלולים באמתחתו שומר שהדלי ההפתעות

הב אולי הוא הגדי המזלות, 12 מבין
 משותפים. לחיים שקשור במה ביותר עייתי

ולה בשותפות לחיות מסוגל שאינו מפני לא
 החיים מראש אלא לזולתו. מעצמו עניק
 מאפשרים לא והתנאים אותו, מפנקים אינם

 להתאמץ, מבלי שהוא הישג לאיזה להגיע לו
 מיבחנים ולעבור עצמו את להוכיח לסבול,
ומשונים. שונים
 לעקוב ואם מאוחר, מגיע הוא דבר לכל

שהקר ברור הרי שלו, סדר־העדיפויות אחר
 לשלב ומשהגיע לכל. קודמת תהיה יירה
 מוכן הוא מהישגיו, יחסית מרוצה הוא שבו

 נכון יותר או הריגשי, לצד גם להתפנות
מישפחתית. מיסגרת לבנית

 שייך לא הוא רוצה, הוא מה יודע הגדי
 עין להעלים ומוכנים המתפשרים לאותם

 תכונות ולמרות בן־הזוג. של משגיאותיו
 שימצא לפני אכזבות מעט לא חווה הוא אלה

לו. והמתאים המיועד את לו
 עשה ואם ריגשותיו, את לחשוף פוחד הוא

מת הלא האדם לפני או מדי מוקדם זאת
 עד שנים, של לדחיה לו לגרום עלול זה אים,

 למישהו להתייחס נוספת פעם שינסה
ההתאמה על מדברים שכאשר כך ברצינות.

 עצמם. ואת בני-זוגם את לקדם יכולתם
 ימים להאריך רב סיכוי יש כזה לצירוף
ושנים.

דרי עם גדי
 שצירוף לחשוב מקובל תיאורטי, באופן

 קצת המצב למעשה אולם רע. אינו כזה
 המאפשרות תכונות כמה אלה לשני שונה.
 מדובר וכאן משותף. מכנה למצוא להם

ויחסם חריצותם שאפתנותם, על בעיקר

 בן בחברת לו נשארה שעדיין העצמי, טחון
הדלי. זוגו
דגים עם גדי

 מתאימים. הם מוזר, נשמע שזה כמה עד
 ומעשיות, יציבות לו שחסרה בן־הדגים,

 מרגיש זאת בכל ואשליות, לחלומות והנתון
 הרוך, הגדי. היציב, האדמה בן בחברת נוח

 שקיימים לפנק, והיכולת חוסר״התושיה
להירתע הנטיה לגדי. לו, קוסמים בדגים,

 ואחריותו במסירותו והוא, לגדי מחניפה
 מכוחו ולתת לעזור להתמסר, מוכן הידועים,
 שיהיו יתכן אחד בשטח זוגו. לבן וממירצו
 מסור יהיה שהגדי למרות - דעות חילוקי

 רצינית, תחרות מהווה העבודה דגים, לבן
 כך עם להשלים מוכן יהיה תמיד לא והדגים

לו. הקודם משהו שיש
טלה עם גדי

 אפשר היה מכונים, הם שבהם השמות לפי
 החזק הניגוד אך מתאימים. שהם לחשוב
 חיים להם מאפשר אינו באישיותם הקיים

 תדרבן הכיבוש אהבת ושלווים. הרמוניים
 - הקשה היעד את לכבוש לנסות הטלה את

 שימצא הרי בכך, יצליח אם הגדי. דיינו,
 לחלוטין שונה לחיים שגישתו אדם לפניו

משלו.
 ומעז קלות ביתר החיים את לוקח הטלה

 אף שהגדי והרפתקות, סכנות עם להתמודד
 האימפולסיביות לנסותן. בדימיונו עלה לא
 ומריבות, כעס לסיכסוכים, תגרום הטלה של

 ראשון. ויוותר שישלים זה יהיה שהגדי אלא
 הטלה ניחן שבה האופטימיות זאת, לעומת
 ועצב, קדרות של תקופות לעבור לגדי תעזור

יותר. עליזים בצבעים העולם על ולהביט
שור עם גדי

 בין להיווצר עשויה מאוד טובה התאמה
 של נוגדות השפעות להם שאין וגדי, שור

 ביניהם, קשר ייצרו כשאלה אחרים. מזלות
 הבנה קביעות, יציבות, על מבוסס יהיה הוא

 דרך־חייים לעצמם יקבעו הם והסכמה.
שמאלה. או ימינה יסטו לא וממנה משותפת,
 חם, יהיה שהבית תדאג השור האשה

 תעודד היא הגדי בעלה ואת ומזמין, נעים
 לא השור שלו. הקאריירה בקידום לו ותעזור

 ולהסתגר עצמו בתוך להתכנס לגדי תתן
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 בראש השבוע נמצא המיקצועי התחום
רצונ לסי בדיוק שאינם שינויים דאגותיכם.

מאל ותוכניותיכם כם
להסתגל. אתכם צים

 מנסים חדשים עובדים
 וליצור אליכם להגיע

 על לשמור רצוי קשרים,
 מאוחר מסויים, מרחק
להש עלול היחס יותר

בחו 28וה- 27ה־ תנות.
מעייפים, מאוד היו דש

 לבלות שתיאלצו יתכן
שתחלימו. עד במיטה

 בשטח טוב. יותר תרגישו בחודש 29מה-
 ומעניינת. חדשה התפתחות צפויה הרומנטי

* * ★
 משיחת־טלפון או ממיפתב תופתעו השבוע
 מתנה או כסף סכום אחרת. מארץ שיגיעו
 בשטח- אתכם. ישמחו

 נתקלים אתם העבודה
 מפתיעים, במיכשולים

 חו־ בגלל בעיקר וזאת
 אמון ונתינת סר־זהירות

 לכך. ראוי שאינו במי
 עומדים חדשים ידידים
 החברתי למעגל להיכנס
 אולם אתכם. המקיף
 - זהירות קצת דרושה
 עלול הראשון הרושם

 ותהיו עייפות תחושו בחודש 29םרז־ להטעות.
 במנוחה. להרבות השתדלו מטושטשים, די

* * *
 לצאת מצליחים אינכם האחרון בזמן

 עניינים אתכם. שפוקד הכבד ממצב־הרוח
 שאינם מישפחתיים,

 למי- ישירות קשורים
מטרי הקרובה, שפחה

 ואינם אתכם דים
להירגע. לכם מאפשרים

י בחודש 28וה״ 27ה-
 מאוד רגישים ימים היו

 התעלמות כל בעבודה,
 מילה או מהכללים

 לסבך עלולים מיותרת
 המצב 30מה- אתכם.

 צפויים חיי־הר״ש שבתחום אלא ישתפר,
שייאמר. (לי בזהירות להגיב רצוי קשיים.
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 לכם. צפוי במיוחד ומעניין סוער שבוע
 הצעות כמה לפתע יוצעו המיקצועי בתחום

 השינויים בבת״אחת.
ש קיצוניים, כל־כך הם
להחליט. מה תדעו לא

לאר שקשורות הצעות
ל עשויות אחרות צות

 מקשיים אתכם הוציא
חיו להתחלה ולהביא

ה בתחום ובונה. בית
 - נוח לא המצב כספי
 תתבקשו בינואר 1מה־

ל או הוצאות להוציא
לכ אין ובתקציבכם גדולים, תשלומים שלם
 מוצלח, הרומנטי התחום הדרישות. את סות

* * *
 די אין אתכם. ומטריד מעיק עומס-עבודה

 עצמכם. על שלקחתם מה כל את לסיים זמן
 נוטים אתם כעת דווקא
 מוכנים ואינכם לחלות

די! י־י—87 הרו- בתחום להיכנע. * ׳
 אינם העניינים מנטי

 רצונכם. לפי מסתדרים
 פוגשים אתם אחד מצד

 ומוש־ חדשים בבני־זוג
 פעם בכל אבל - כים

 ו־ במיכשולים נתקלים
מאפ שאינם בעיכובים

 בל את להגשים שרים
 מסוכנים בחודש 27וה־ 26ה־ הרצונות.

 בדרבים. הנוהגים אנשים לאותם בעיקר
★ ★ *

 ליהנות לעצמכם להרשות תוכלו זו בתקופה
 לפני עומדים אתם האהבה בשטח מהחיים.

 להחליט עליכם שינויים.
 או ישן קשר של סיום על
 קשר דראסטי. שינוי על

 ויתכן בפתח, עומד חדש
תו־ חדשה שהתקשרות

1■̂ ■ £ ^ וסיפוק שקט יותר סיף ׳־
ב 28וב־ 27ב־ לחיים.
 פופולאריים תהיו חודש

 יהיו ואנשים מתמיד.
בחב לבלות מעוניינים

לבי־ התכוננו רתכם.
 צפויה הכספי בתחום בביתכם. קורי־פתע

בחודש. 31ל־ 29ה־ בין מעניינת הפתעה
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 הבית ענייני סביב מתרכזים שוב זו בתקופה
 הדירה פני שינוי או שיפוצים והמישפחה.

במהירות. לסיים כדאי
ל עלולות חודש בעוד

 לא שאותן בעיות צוץ
בש בחשבון. לקחתם

 יהיה העבודה טח
דעת את לומר עליכם

 ממה להתעלם ולא כם
בעי חן מוצא שאינו
ב 28וה־ 27ת- ניכם.
 מעייפים יהיו חודש

 29ה- אולם וקשים,
 מתמיד. לפופולאריים אתכם יהפכו 30וה-

 הצעות. ולהציע חדשה היכרות ליזום תוכלו
★ * ★

 הם מי מחדש לבדוק טוב זו בתקופה
 28וה־ 27ה־ סומכים. אתם שעליהם הידידים
הז לכם יתנו בחודש
 זו. מעין לבחינה דמנות

 לא זו הרומטי בתחום
 הזוג בני קלה. תקופה

 ואינם מדי יותר דורשים
של בצרכים מתחשבים

להת עומד בקרוב כם.
 מזל בני חדש. קשר חיל

 לכם לעזור עשויים דגים
 הקשיים. כל את לעבור
ל תוכלו הכספי בשטח

 ומהפכניים. חדשים רעיונות לבצע ולבצע העז
 לתוצאות. ויביא ישלוט ההפתעה אלמנט

★ ★ *
 כל-כך לא הפתעות לכם צפויות השבוע
המגורים. לתחום שקשור מה בבל נעימות

 עלולים שונים אביזרים
להו ולגרום להתקלקל

גדולות. כספיות צאות
 כסף שיעזור-סכום מה

הק בזמן להגיע אמור
 על מאוד ולהקל רוב

 חדשה היכרות המצב.
 לאכזבה לגרום עלולה

 לתת תמהרו אל השבוע,
 במכרים ולבטוח אמון

הלימו בשטח חדשים.
 תוצאות צפויות מאמץ, להשקיע כדאי דים

מעייף. יהיה בינואר ה־ג במיוחד. מוצלחות
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מ להתאושש מתחילים אתם זו בתקופה
האחרון. החודש את שאיפיינו הקשיים

ב שנולדו אלה אותם
יחו לא עדיין המזל סוף
פגי נסיעות בהקלה. שו

חדשים, אנשים עם שות
 חדש מסוג בילויים וכן

 בגישה לשינוי יביאו
לג בהחלטות אף ואולי

 27וד הקרוב. בי,העתיד
 יביאו בחודש 28וה־

בי־ ,נעימות להפתעות
 - הרומנטי בתחום חוד

 אתכם יפתיעו תאומים או דגים מזל בני
 להטעות. עלולים בינואר 2וה־ 1ה־ לטובה.

* * *
 להתרחק ורצון לאות עייפות, תחושו שוב

 מועזימה תקופה לא זו החברים. מרוב
 או למסיבות לבילויים,
 לעשות טוב לנסיעות.

ולב חשבון־נפש מחדש
 השינויים מהם דוק

עלי שיהיה החשובים
בע בקרוב. לבצע כם

 למתן עליכם יהיה בודה
 אתם שכן הקצב, את

 כתמיד חזקים אינכם
 בתקופה לחלות ונוטים

בחו 28וה־ 27ה־ זו.
 האהבה בשטח במיוחד. מעייפים יהיו דש

שלכם. הזוג לבני אכזבות גורמים אתם
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 מה ולשנות במרץ לפעול תוכלו השבוע
 את לסביבה להראות הזמן זה שינוי. שדורש

יבו ידידים כישוריכם.
 ואתם לעזרתכם. או

 פרוייקטים לקדם תוכלו
 תחמיצו אל חשובים,

החשובה. התקופה את
 ודי סמכותית התנהגות

 כעת לכם. תעזור בטוחה
 עובדות לקבוע עליכם
ל ולא בשטח חדשות
 תהיה אם גם הירתע,

ו־ לדיעותיכם התנגדות
 את שתקחו רצוי הרומנטי בתחום מעשיכם.

תצליחו. גם אומץ קצת עם ותפעלו, היוזמה
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