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 לא שכבר קשרים נותקו האחרונה בשנה
 רצו לא שקודם אמיתות התגלו התאימו.
 שהם חשו דגים מזל בני בקיומן. להודות
 כל את ולבחון חדשה, דרך למצוא חייבים

 רק שהיו נסתרות, שאיפות מחדש. ידידיהם
 וכעת השטח, פני על עולות חלום, בגדר
 קודם שנראו רעיונות גם ולבצע להעז אפשר

כבלתי״אפשריים.
 הוא אף ששהה יופיטר, שכוכב ספק אין
 של כניסתו מעט. לא כאן עזר גדי, במזל
 חדש. מצב שוב מביאה דלי למזל זה כוכב
 לעיתים ועלול 12ה״ בבית שוהה הוא כאן

 לבחון צורן יהיה מוטעה. לשיפוט להביא
 בלתי־ ידידים או חדשים שותפים היטב

 יפות ממילים מושפעים להיות ולא מוכרים,
מדי. ומבריקה מושכת חיצונית והתנהגות
 חשוב היום עד היטב שנשמרו סודות
 לתת לבטוח, הרצון מצב. באותו שישארו

 שהשתיקה בדברים אנשים ולשתף אמון
 מבני שחלק יתכן לנזקים. יביא להם, יפה

 בבתי״חולים מבקר עצמו את ימצא המזל
שמצב ידידים, או קרובי״מישפחה אצל

עמדה
 המזל בני ימשיכו זה חשוב בתחום

 החדשה השנה רבות. מאפשרויות ליהנות
 אם שגם שינויים, לבצע דגים לבני תאפשר

 ובלתי- נועזים ייראו הראשון ברגע
 יתברר יותר מאוחר - הדעת על מתקבלים

 החריפים השינויים לטובה. שזה
 אותם אצל יתחוללו ביותר והמפתיעים

 לאלה מרס. בחודש 8וה־ 4ה״ בין שנולדו
 אלה ומקדמת. מעניינת שנה תהיה במיוחד
 לבסס ימשיכו אלה, תאריכים לפני שנולדו

 קצר. זמן לפני התחיל שכבר מה את
 מאוחר שיבואו לשינויים יתכוננו האחרים

יותר.
 קפדנית בדיקה טעונה חדשה שותפות
 מומלצת. אינה רוב פי ועל ודקדקנית,

 להפתיע עשויים אחרות ארצות עם קשרים
 שאין ממי להיזהר יש כאן שגם אלא לטובה,
 לברר כדאי זה, במיקרה דבר. עליו יודעים

 כדי - סומכים שעליו האדם טיב את היטב
מי בלתי־צפויות. בעיות להסתבף שלא

 יוכלו הם שהיא מיסגרת ובכל חדשים,
 וידיעותיהם. תפיסתם בעומק להתבלט

 יביאו הקשה והעבודה הרצינית הגישה
 מכן לאחר רב זמן שעוד טובות, לתוצאות

יותר. ומוצלח מעניין עתיד לבנות יעזרו
כספים
 בחודשים לטובה, יפתיע זה שטח

 בלתי״ ממקורות סכומי״כסף יגיעו הקרובים
 וכן רווחים, חדשות, עיסקות צפויים.

 לביטחון יוסיפו אחרים, של השקעות
הכלכלי.

מוט ושיקולים מהסתנוורות סכנה יש
 המתמצאים אנשים עם להתייעץ רצוי עים.

 או המזל על לסמוך ולא בפינאנסים
 עלול הכספים של נכון לא ניצול ההרגשה.

 בתקופת והפסדים להסתבכות להביא
 לעזור יוכלו וסרטן גדי מזל בני הקיץ.

אלה. בעניינים

 במיוחד, קשה היתה לא שעברה השנה
 דגים מזל בני יכלו מסויימים ובשטחים
משאי חלק לפחות ולהגשים להתקדם
 בצורה ניצבים הכוכבים השנה גם פותיהם.

 שהוא נפטון, המזל. בני עבור משביעת־רצון
 נכנס דגים, במזל הקשור או השולט הכוכב

 במזל שנה 14 של שהות אחרי גדי, למזל
קשת.
 כולם. מרגישים הזה החשוב המעבר את

 להרשות יכלו ומדינות אנשים לכן קודם אם
 ולחיות נעימות באשליות לשגות לעצמם

 באשליות ושגו וליכולתם, לרמתם מעל
 לגדי נפטון שכניסת הרי וורודות, נעימות
 מציאות מול ולעמידה לאשליות קץ הביאה
חדשה.
 ומציאותי. מעשי אדמה, מזל הוא גדי מזל
 מושג דבר שכל מלמד סטורן, המזל, שליט
מאומצת. עבודה ועל״ידי הקשה בדרך

 מביאה גדי במזל נפטון של הימצאותו
 המציאות על להביט דגים מזל בני את

 )11 נמצא(בית הוא שבו הבית חדש. במבט
 וכן ציבורית, ולפעילות לידידים קשור

ובאמת להגשים. רוצה שהאדם לשאיפות

 המזל בני של הבריאות הידרדר. בריאותם
 יהיה אי־אפשר אולם טובה, תהיה רוב פי על

 של בריאות בעיות עם המיפגש את למנוע
 קל, יהיה לא זו מבחינה קרובים. אנשים
 זמן של איבוד בחשבון לקחת יש ביחוד

 התופעה תחזור כאן עזרה. להגיש כדי יקר,
 עצמו את להקריב צריך כשמישהו המוכרת:

 הסביבה אחר, מישהו למען חייו את ולשנות
 איך עצמם. על זאת יקחו דגים שבני מצפה
דגים! מזל לבני 1985 שנת תראה

 ברצונו, שלא עבודה מקום לעזוב שייאלץ
 הבחינות, מכל מספקת יותר עבודה ימצא

מאי. חודש לפני לא אך

לימודים
 להשקיע המזל בני יצטרכו זה בשטח
 ממינהגם יחרגו בהחלט הם רבים, מאמצים

 על ולוותר קשה לעבוד עצמם את ויאלצו
עולמות לפניהם יפתחו הלימודים הנוחיות.

* *

על הדגש את לשים כדאי זו בתקופה דרכים למצוא סוף־סוף יהיה אפשר השבוע הזמן רוב את להקדיש תצטרכו השבוע
שרוצים הרגשה קיימת חדשות. היכרויות בתחום הבעיות את לפתור כדי חדשות נוספת ואחריות חדשים תפקידים לעבודה.

נסיעות
 אחד, מצד קל. כל-כך לא המצב זה בנושא

 עצמן את יוכיחו לעבודה הקשורות נסיעות
 מלווה תהיה נסיעה כל אולם כמוצלחות.

 לתכנן צריך ועיכובים. קשיים מעט בלא
 לשם נסיעות מקשיים. להתעלם ולא היטב
 - לפועל תצאנה לא שכלל יתכן בלבד, הנאה
 לעניינים קשור זה אם כאמור, אולם

טוב. יותר הסיכוי מקצועיים
 חדשים אנשים עם שקשרים שוב נזכיר
 וצריך השנה, מסוכנים די אחרות בארצות
 להציע להם שיש מה שכל מאנשים להיזהר

בלבד. הראשון הרושם זה

הלב בענייני
 מהפכניים. שינויים נראים לא זה בשטח

 הנמשכים קשרים על כשמדובר זאת, ובכל
 אפשר מתאימים, אינם וכבר ארוכות שנים

 יהיה בהחלט וזה פיתאומי, לניתוק לצפות
 יהיה אפשר ואילך מאי מחודש לטובה.

ספקות. היו שלגביהם קשרים לבסס
 רוב פי על ואפריל במרס שיתחילו יחסים

 עצומה תהיה ההתלהבות מעמד. יחזיקו לא
 יהיו וגדי בתולה סרטן, מזל בני וקצרה.
 עשויים שהם ספק אין - מבוקשים היותר
וטוב. נכון וכיוון ברכה הרבה להביא
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 מוזרה. ודי מעניינת תחיה הקרובה התקופה
 להשתנות, עומד שמשהו חזקה תחושה יש

 מה. ברור לא ועדיין
בחודש 21וה־ 20ה־

ו מעייפים די יהיו
 22מה״ אולם מתישים,

 ביחוד הפתעות, צפויות
פגי הרומנטי. בתחום

והיכ מיקריות שות
 יגרמו חדשות רויות

 יש עצומה. התלהבות
 הראש את לאבד גטיה

 גם שקיימת ולשכוח
ו חדה וראיה מקוריות יוזמה, זהירות.
 מצויינת. להתקדמות תביא מהירה

* ★  **
 בתקופה חשובים מאוד יהיו חדשים ידידים

 תקופה לפתוח עשויות חדשות היכרויות זו.
התפת וחשובה. חדשה
רו יחסים של חויות

 יהיה - חדשים מנטיים
מה להסתיר צורך

 לחכות חשוב סביבה,
 לפני ימים חודש לפחות

 מסקנה לאיזו שמגיעים
 27ה־ עד 23מה־ שהיא.
 בקשיים תרגישו בחודש

 נטיה יש מעטים. לא
 הזהירות את לאבד

 בתחילת שנולדו אותם מסוכן. וזה הטיבעית,
 חדשות. מהצעות כעת ליהנות יוכלו המזל

* * *
 רבות אתכם יעסיק המיקצועי התחום
 גישה לפתח יהיה צריך הקרוב. בחודש
 רעיונות ולנטוש חדשה

 פרוייקטים מיושנים.
ו מתחילים, חדשים

 להיות עומדים אלה
 את ולהוכיח טובים
 יותר. מאוחר עצמם

 זו חברתית מבחינה
 הרבה שתיזכר תקופה

 קיש־ היווצרות זמן:
יבי מעניינים רי־חיבה

מפ להתפתחויות או
 ולהתחלות לשינויים טוב זמן זה תיעות.

ולנוח. חופשה יומיים לקחת רצוי חדשות.
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 זמן זהו עליכם. יוטלו
 ומסוכן. רגיש מאוד

 ומפתות חדשות הצעות
לסיבו להביא עלולות

ו לשקול יש לכן כים,
נו אנשים עם להתייעץ

הח קבלת לפני ספים
עשו 22וה״ 21ה־ לטות.

 במיוחד, להלהיב יים
 ארצות עם קשרים בגלל

 אנשים עם או אחרות
 טובח, תהיה חדשה עיסקה כל משם. שבאים

 ארוך. לטווח מתחייבים אינכם אם
* ★ *

 לא מאוד להיות עלולים בחודש 22וה- 21ה-
 את יקלקלו נעימות לא בשורות נוחים,

 מה- אולם מצב־הרוח.
 נעים יהיה בחודש 23

 מה בכל ביחוד ומלהיב,
 המיק- בתחום שקשור

 חדשות הצעות צועי.
עצו התלהבות יביאו

 להמתין שיש אלא מה,
 לבחון כדי הבא לשבוע

ה את נוספת פעם
 26וה- 25ה- כוונות.

 ויהיה קלים, אינם שוב
 נוטים אתם שכן הקצב, את למתן צורך

 בדרכים. זהירות ימים. באותם לחלות
★ ★ ★

ב לכם שהציקו הבריאותיות הבעיות
 כעת להיעלם, עומדות האחרונים חודשיים

לעצמ להרשות תוכלו
 מהחיים. ליהנות כם

 לשמור זאת בכל כדאי
ש מאחר דיאטה. על

 נוטים אתם השנה
 להקדים וכדאי להשמין,

 בשטח למכה. רפואה
 רק תוכלו הרומנטי
 יביאו נסיעות ליהנות.

ו מעניינות לפגישות
 גם אך מאוד. מרגשות

 ליהנות יוכלו בבית שנשארים אותם
ומרתקים. חדשים ומקשרים מפופולאריות
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 שונים, מקורות הכספי.
 האחד קשורים שאינם
 הזדמנויות יספקו בשני,

 תצטרכו הפעם חדשות.
 מהירי-החלטה, להיות

 את להחמיץ שלא כדי
 שותפות ההזדמנות.

 להביא עשויה חדשה
 מאוחר בשלב לפריחה

22וב- 21ב- יותר.
 את תמצאו בחודש
 הכללית כשההדגשה עמוסי-עבודה, עצמכם

 לנוח. נסו ממאמץ״יתר. חולשה של היא
* * *

 כל עליכם שנחתו בקשיים זמנית הפוגה
 ליהנות תוכלו החודש האחרונה. השנה

 שבו תחום מכל כמעט
 עדיין עוסקים. אתם
קשים. יותר ימים יהיו

 הכללי הכיוון אולם
 הספורטאים טוב. נראה

 ליהנות יוכלו שביניכם
 אף כדאי מהצלחות.

בהג להשתתף לנסות
 לזכות סיכוי יש רלות,

 מפתיע באופן ולהרוויח
 בשטח כסף. סכומי

 קשרים לסיים עליכם
הנאה. לרם גורמים לא
★ ♦ ★

 זמן יותר להקדיש עליכם יהיה זו בתקופה
 עליכם שיהיה יתכן והדיור. הבית לענייני
ש להוצאות להיכנס

ב לקחתם לא אותן
 טוב לא אך חשבון,
 כעת וכדאי לדחות,

 אולי או ולתקן לשפץ
 מעבר על לחשוב אפילו
 בתחום אחרת. לדירה

 התנאים - הרומנטי
הצל לכם מבטיחים

 כעת תצטרכו חות,
 ולהעז יוזמה לקחת
או דמיוניים, לכם שנראים צעדים לבצע

ובהומור. כשימחה זאת יקבלו אנשים לם
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 יהיה הרומנטי
שכבר מעיקים,

במבר 2{  ־ בנו
מבר 20 צ בד

 ולהחליף סביבה לשנות
 המגורים מקום את

 זה הקבועה. והסביבה
 ללא שינויים לבצע הזמן
 הכספי בשטח חשש.
 לעשות עלולים אתם
 כל השבוע, מוטעה צעד

 כדאי גדולה הוצאה
 כמה בשבוע, לדחות
 ביותר חשובים פרטים
ה בשבוע רק יתבררו

 מפגישות ליהנות תוכלו הרומנטי בשטח בא.
 העבודה. במקום או נסיעה בעת המתרחשות

* * ★
 מפני ביחוד לטובה, יפתיע הכספי השטח

 מקום- את לשנות לכם יציעו שכנראה
 יהיו והתנאים העבודה,

הבחי מכל יותר טובים
 את לנצל כדאי נות.

ב ולהחליט הזמן
 בקרוב שכן מהירות,

בקשיים, תתקלו שוב
 הת- שכבר שחשבתם

 22ה- עליהם. גברתם
מת בחודש 23וה״

ו לנסיעות, אימים
שלמה. תהיה ההנאה

 בבית מתיחות קלים, יהיו לא 26וה- 2$ה־
חדות. מסקנות להסיק אתכם להביא עלולה

★ ★ *
 בתקופה יוכלו המזל בתחילת שנולדו אותם

סוב עדיין האחרים לפרוח. ממש הקרובה
בריאות מבעיות לים

ק שאינם וממצבי־רוח
 לכולם זאת, ובכל לים.

 יהיו בחודש 22וה־ 21ה־
מדהי ואפילו טובים

 להיות יש כעת מים.
 ולשים מאוד עירניים

 שנאמרות להצעות לב
הפ בדרך־אגב, כאילו

 האינטואיציה את עילו
 הזדמנויות. תאבדו ואל

 כספית. מבחינה מפתיע יהיה בחודש 22ה־
לנסיעות. מתאימים אינם 26וה־ 25ה־
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