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מרים
בנימינ׳

החח־ש: מזל

דלי
 ההתאמה

 דר״ם נין
 והמזלות
האתוים

 זה בני״זוג, דלי למזל להתאים כשמנסים
 מתאימים, שבפירוש אלה גם פשוט. לא

 זה. מזל בגי של הדרישות על עונים אינם
 הטוב קיים. אינו הזה האידיאל למעשה,

 במיסגרת לחיות - דלי מזל בני עבור ביותר
יותר. חופשית

 זו רוצים שהיו למה ביותר הדומה
 התחייבות אין שבה הקומונה, מיסגרת

אחר. או זה לאדם דווקא
לא וחוסר״ההשתייכות חופש״הבחירה

 על ועונה אישיותם את מאפיין מסויים דם
הר את מעדיף תמיד הדלי שלהם. הצרכים

 שעדיין זה את או הלא״מוכר, החדש, חוק,
 מיס- קיימות זאת, ובכל להשגה. ניתן לא

 ואין נישואין, או חברות של אחרות גרות
 עצמם על לקבל אלא לדליים, ברירה, להם
והמוכרות. הקיימות המיסגרות את

על עונים זאת שבכל אלה הם מי כך אם

 קשר ליצירת ומתאימים מהדרישות חלק
משותףז

דלי עם דרי
 כאופי ומפתיע, בלתי־שיגרתי צירוף
 מהן ולנחש לצפות קשה עצמם. הדליים

ב הצורן לשני. האחד שיכינו ההפתעות
אינטלק גירויים אחרי והחיפוש שינויים

או לאחד לכאורה, עשוי, ואחרים טואליים
 למיש״ דומה אחד דלי שאין מאחר אן תם.
המאפ התכונות אחת היא והיחודיות נהו,

 זרה לדרך יפנה אחד שכל יתכן זה, מזל יינות
לשותף. בלתי״מובנת ומוזרה,

 לכעס לעיתים המובילה מתוחה, אווירה
ביניהם. להיווצר עלולה והתמרמרות

 היא־ בלתי״צפויה תגובה דווקא מאידך
 המשותף ביניהם. לאחד שוב שיכולה היא
 בחיי' חזקה במעורבות הצורן הוא להם

 מאוחדים. עצמם את ימצאו ובזה החברה,
 בית או מועדון כעין יהיה דליים זוג של בית

לשעה. יחס שמחפש מי לכל פתוח,

דגים עם דדי
 שכנות ביניהם המקיימים המזלות כשאר

 לעצמם למצוא עשויים הם גם כן טובה,
 לעזור והרצון האדם אהבת משותף: עניין

 בסיס ישמשו אלה הבריות. עם ולהיטיב
 וחילוקי אי־הבנות יצוצו אם הדדית. להבנה
להח יסייעו המשותפים האידיאלים דעות,

והשלווה. השלום את זיר
 הדלי לדגים. קשה יותר זו מעין שותפות

בל במרדנות בהעזה, אותו להפתיע עשוי
 לא הדגים אן מוגזמת. בצורה חופש קיחת
 בדרכים לדלי, לו, להשיב ויידע חייב, ישאר

 פשרן יהיה הדגים ומבלבלות. מתוחכמות
 המתוחה האווירה את יפשיר יותר, וותרן

לקדמותם. הטובים היחסים את ויחזיר
טדה עם דלי
 אישיותו הטובות. ההתאמות אחת זו

 התברן שבה והיוזמה הטלה של הדינמית
 יבריק הדלי חיובי. לשיתוף־פעולה יביאו

 מדבר הוא ובעוד המקוריים, ברעיונותיו
בצו הרעיונות את יבצע כבר הטלה ומתכנן,

 להרפתקות, לחידושים, הרצון מושלמת. רה
 ילהיב ומשונות שונות ולחוויות לסיכונים

 עשירי חיים להם יבנו ויחדיו שניהם, את
וטיולים. נסיעות

 שהוא השוו, את ■עריב העקשן הדדי
 בבתולה ■פגעו מצבי־ווחו עקשן, ■ותו

הרם לגו■ תגרום למין הנועזת וגישתו
 של להגבלה באשר זהירים יהיו שניהם

 להשליט ינסה הטלה בן־הזוג. של החופש
 המיוחדת, בדרכו הדלי, אולם רצונותיו, את

להיכנע. ולא רצונותיו על להתעקש אין יידע
ר עם דדי שו

 הם כזה. קשר מאפיין התאמה חוסר
 כי להאמין שקשה לשני, האחד זרים כל־כן
 הדורש - השור הפערים. על לגשר אפשר

 יתמרמר, - ושיגרה ביטחון קביעות, יציבות,
 ואילו הדלי. של מהתנהגותו וייעלב יכעס
 הרצון על העצמאות, על יוותר לא הדלי

 המקיפים המכרים עדר ועל החזק האישי
אותו.

 יהיה לא ואיש כעקשנים, ידועים שניהם
 את יאכל השיעמום ולהתפשר. לוותר מוכן

ה של הבלתי״אישית וההתייחסות הדלי,
רכו ולהתנהגות לקינאה לשור תגרום דלי

שרו השור, הדלי. עבור בלתי״נסבלת שנית,
 מאשר קירבה ביתר אליו שיתייחסו צה

 קיבל שהוא הרגשה לדלי יתן מיקרי, למכר
 כזה, בקשר להתחיל שלא עדיף מאסר. עונש
 מאוחר ופרידה מניתוק לסבול שלא כדי

יותר.
די תאומים עם ד

 שייכים שניהם התאמה: להם לייחס נהוג
 יחדיו. להתעופף ויכולים האוויר, למזלות

 מאוד שונות ציפורים הם המעופפים אך
להס להם קל תמיד ולא מהשניה, האחת

 אינטלקטואליים, מזלות שניהם ביחד. תדר
מאוד. אוהד לסביבה ויחסם

 עומדת והקאריירה שאפתן הוא הדלי
 לו למצוא מעדיף התאומים מעייניו, בראש
 קרוב קשר יוצר אינו התאומים גם ידיד.
 רגש אך מרוחק, נשאר הוא גם מאוד,

 לא הדלי לו. חשוב זאת בכל ההשתייכות
 לפזול התאומים של מנטייתו מאושר יהיה

אותו תטעה לא שלו האינטואיציה לצדדים,

 להערים ינסה התאומים אם גם זה. בעניין
 הם רוחניים בעניינים יצליח. לא - עליו

 רבים. בשטחים מתעניינים עצמם ימצאו
 להמצאותיו, הערצה לפתח מסוגל התאומים

 הצופה ולמחשבתו לשיגעונותיו למקוריותו,
הדלי. של קדימה תמיד
ר סרטן עם ,ד

 אינם ולמעשה מאוד, שונים מזלות
 זאת, ובכל אידיאלית. התאמה יוצרים
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 הבעיות את מדגיש עדיין בינואר 30ה״ אם
 וכן בחודש. 3שמה״ג הרי הכספי. בתחום
תוכ פברואר, כל במשך

 על- המצב, את לשפר לו
 בלתי- צעד נקיטת ידי

נסי נועז. ומעט שגרתי
ם אצל ביקור עה,  ידידי
 שיתקיימו ראיון, או
 בחודש ב-ג או 31ב״

 וטובים מפתיעים יהיו
 מצפים. שאתם מכפי

מת בחודש 3וה־ 2ה״
 בבית לישיבה אימים

 שנדחקו מישפחתיים בעניינים לטיפול וכן
 השטח. פני על שוב ועולים - זווית לקרן

* * *
 במרכז כעת עומדים הקאריירה ענייני

 קשיים עם להתמודד עליכם יהיה החשיבות.
 אל - היכרתם שלא

 עם להתייעץ תתעצלו
ב־ שמבינים האנשים

 לקדם עשוי זה ענייניכם.
 בעיות־שיניים אתכם.
 בעיקר להציק, עלולות

 6ה־ בין או בינואר 30ב־
 כדאי בפברואר. 8וה״

 ולחסוך בעניין לטפל
 למצוא שלא כדי כעת,
כס בבעיה עצמכם את

 חשוב בפברואר 2 ב־ או 1ב־ חדשה. פית
 חדשים. לאנשים היטב עצמכם את שתסבירו

* * *
 אחריות עליכם להטיל עשויים זו בתקופה

 עליכם סומכים העבודה, בתחום נוספת
 את שתפתרו ומצפים
ש המסובכות הבעיות

להו תוכלו מתעוררות.
 ואת יכולתכם את כיח

 אולם שלכם, התושיה
ההז את לנצל גם כדאי

 לצאת ולבקש דמנות
 ולהתחיל להשתלמות,

 את ולהעשיר ללמוד
 בתחומים ידיעותיכם
די אתכם. המעניינים י

 מהשבוע, החל לחייכם יכנסו חדשים דים
רציני. לקשר להפוד עשויה סתמית ידידות

תאותיס

 המיקצועי בתחום לכם שמציקות לבעיות
 ייחלצו ידידים כיתרון. למצוא יהיה אפשר

 שונה ויחס לעזרתכם.
לביט יוסיף שתקבלו

 קשרים :העצמי. חונכם
 השוהים אנשים עם

 לעזור עשויים בחרל
 עליכם שיהיה יתכן

 בזמן נסיעה על לחשוב
 בינואר 31 ה־ הקרוב.

 יהיו ♦בפברואר 1וה־
 ורצוי מאוד מעייפים

 להצטנן נטיה יש לנוח.
 היכרויות ימים. באותם בשפעת לחלות או

מעניינת. להתקשרות להביא עשויות חדשות
* 4 *

 לגרום ועלול מתוח, מאוד יהיה בינואר 30ה־
בפברואר. 8וה״ 6ה־ בין שיתבטאו לבעיות

 שאתם במה זהירים היו
 שבה בדרן וכן אומרים

 לאנשים מעירים אתם
 1וה־ 31ה־ בסביבה.

ל מתאימים בחודש
ם עם פגישות ול ידידי
 למקומות מחוץ בילויים

רגילים. אתם שלהם
 מקשרים ליהנות תוכלו

הת ומלהיבים. חדשים
ע פיתאומית אהבות

 לגי־ ולהביא לחלוטין אתכם לסנוור שויה
יותר. מאוחר מאוד תצטערו שעליו לוי-לב,

* * *
 בזמן במיוחד טוב אינו הבריאותי מצבכם

 זמן יותר להקדיש עליכם יהיה האחרון.
 וגם בעצמכם. לטיפול

ה על התגברתם אם
 כדאי ״ הקשה בעיה
לה תשוב שהיא לזכור

 בה. תטפלו לא אם ציק.
 אחרים מישפחה בני

ותצ לעזרתכם. זקוקים
 כל את לגייס טרכו

 בכל לעמוד כדי הכוחות
 לכם. שמצפים הקשיים

 המצב העבודה בשטח
 של עבודות לבצע עליכם יהיה יותר. קל אינו

כרגיל. מתפקדים אינם זה שברגע אחרים.

חאזנ״ס

נתווה

 החודשים אחד יהיה הקרוב החודש
 שהיכרתם. ביותר והסוערים הרומנטיים

 את לנצל עליכם יהיה
ל ולהרשות - התקופה
 יותר התנהגות עצמכם

 ויוזמה העזה חוצפנית.
 עניינים לקדם יעזרו

להתלבטו לכם שגרמו
האח בשנה קשות יות

 1וה- בינואר 3ה־ג רונה.
 בסימן יהיו - בפברואר

 ארצות עם קשרים של
 שיגיע גם יתכן אחרות.
ו שיחת-טלפון, שתקבלו או מחו־׳ל מיכתב

 ומשמחת. נעימה להפתעה לכם יגרום זה
* * *

 ששייך במה כעת מתכננים שאתם התוכניות
 מעבר שיפוץ. - גרים אתם שבו למקום

שי או חדשה לדירה
 הזמן זה ״ נויים

אותן. לבצע המתאים
 להביא עליכם יהיה

 של התנגדות בחשבון
 אתם שעמם אנשים

 להצליח תוכלו - חיים
 כושר־השיכנוע על־ידי
 על־ידי וכן שלכם הטוב

וסל סבלנית התנהגות
 במקום גם יותר חנית

 אפשרות לפני עומדים שאתם נראה העבודה
 מחשבתכם. לדרך שיתאים שינוי לבצע

* * *
 של תיכנון או ללימודים מתאימה זו תקופה

 תוכלו חדשה שפה חדש. לימודים שטח
ענ קלות. ביתר לקלוט

משתפ הכספים ייני
להי תוכלו וכעת רים,
ת עזר  חדשה בידידו
א עניינים לבסס כדי
 1וה־ בינואר 31ה־ לה.

 לכם יזמנו בפברואר
ו מיקריות פגישות

 להצליח תוכלו מרגשות,
 המין בני את למשוך
 על-ידי ביחוד השני,

 מישפחה בני לבעיותיהם. והקשבה שיחות
בחודש. 3ב־ או 2ב״ לעזרתכם יזדקקו

 ־ בדצמבר 21
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בדצמבר 20

 רוב את ויגזלו אתכם יעסיקו עבודה ענייני
 בפברואר. וב־ג בינואר 31ב־ בעיקר הזמן.
 סיכסוך שיפרוץ יתכן
 שטותית. אי־הבנה בגלל
ליח שתדאגו טוב יותר
הסבי לבין ביניכם סים
 העבודה ענייני - בה

 3וה־ 2ה־ דיחוי. סובלים
רו מאוד יהיו בחודש

 בהצלחה תזכו מנטיים.
 - השני המין בני אצל

מוש יותר תהיו ובכלל.
ה בשטח מתמיד. כים

 לת־ להשתפר עומד שהמצב נראה כספי
 לכם. יסייע שיגיע כספי סכום קופת־מה.

* * *
 המיקצועי בתחום אתכם שהטרידו הבעיות

טוב. יותר הרבה מצבכם להיעלם, מתחילות
 את לשפר תוכלו כעת

תבי ולהציב עמדתכם
מהממו ודרישות עות
 מצידם נכונות יש נים.

ול פעולה כעת לשתף
אח לקראתכם. בוא

עלי תוטל נוספת ריות
סמ יותר תפקיד כם,

שבצידו, והשכר כותי,
 טוב למצב-רוח יוסיף
צפו לחו״ל נסיעה יותר.

 ששוהים אנשים עם וקשרים בקרוב, יה
 הכללית. הרגשתכם לשיפור יוסיפו שם

* ★ ★
 כבדות בעייפות. חשים אתם האחרון בזמן

 לחלות מתמיד יותר נוטים אתם ולאות.
לעצמ שתמצאו וחשוב

 למנוחה זמן יותר כם
 הכספי התחום ושינה.
 בחודש להשתפר עומד

 עבודה הצעות הקרוב.
 אין אם גם - חדשות

 לזמן שיתממשו הבטחה
 משתלמות הן - ממושך
ב לענות כדאי מאוד.
ולהת לדחות. לא חיוב.
 2 ה־ בביצוען. מייד חיל
 פגישה של בסימן עומדים בפברואר 3וה־

חדש. קשר של התחלה שזו יתכן מיקרית

י וו
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