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 21ה״ הוא האסטרולוגי ראש־השנה
 מחזור מתחיל שבו התאריך זהו במרס.

 למזל נכנסת השמש בגלגל־המזלות. חדש
 החודש חדשה. שנה מתחילה ושוב טלה,

 האחרון החודש הוא במרס 21ל- שקודם
 החלש המקום גם זה האסטרולוגית. בשנה

 לפני גסיסה בכעין נמצא העולם ביותר.
טלה. במזל שתתרחש מחדש, ההיוולדות
זיכרונו את להפעיל שינסה מי ובאמת,

 במיוחד טוב דגים מזל לבני ההולדת.
 מכל שותפות או נישואין בחודש.זה לקבוע

 תוכתר משותפת נסיעה גם שהוא. סוג
בהצלחה.
 במיוחד, פופולאריים דגים בני זה בחודש

הסביבה. עם טובים מיחסים ונהנים

טלה
דגים במזל נמצאת השמש שבו החודש

 טוב רמי
 רהתחיר

 חדש דנו
דגים? במזל

 שבה תקופה בל נכון, יותר או - חודש כל
 שונה - אחר או זה במזל נמצאת השמש
 מתחיל כשאדם ובמשמעויותיו. באופיו
 תיעשה שההתחלה חשוב חדש, בדבר

 מאחר לפרוייקט. הצלחה שיבטיח בתאריך
 שברור הרי בגלגל״המזלות, עוסקים שאנו
 שוב. או רע שהוא מזל למצוא נוכל שלא

 שחודש מכך יוצא שווים, כולם בגלגל
 לאחר. וגרוע אחד מזל עבור טוב מסויים

 כללי באופן משתנה. ההשפעה חודש מדי
 במזל שוהה השמש שכאשר לומר, אפשר
 - נבון יותר או נחלשת, כאילו היא דגים,

 במזלות מאשר חזקה פחות השפעתה
האחרים.

 שנה, מדי מעניינת: לתופעה לב לשים יוכל
 קורים במרס, 21ה־ ועד פברואר בחודשים

 אנשים כבד, יותר מצב״הרוח אסונות. יותר
 עד מגיע זה לפעמים מדוכאים, להיות נוטים

 כשהשמש באמור, משתנה, זה התאבדויות.
 ומשנה מגיע חדש ואביב טלה, למזל נכנסת

האווירה. את
 לחיות, ממשיכים אנשים זאת, ובבל
 כגון תאריבי״התחלה, קובעים ובוודאי

 חדשה, לדירה מעבר נסיעות, נישואים,
 מזל חל שבו בחודש גם וכו', עסק פתיחת

 דגים מזל את להוציא אי״אפשר דגים.
ולבטלו.
 זה חודש מזלות לאיזה לראות ננסה להלן

 יכול זה חודש מזלות ולאיזה חיובי, אינו
הצלחה. דווקא לסמל

דגים
 התקופה יום־ההולדת חודש שזהו מכיוון

 בדברים בה להתחיל ורצוי טובה, היא
 במשהו מתחילים כבר שאם אלא חדשים.

יום- לאחר אותו לקבוע כדאי חדש,

 מזל בני עבור שבחודשים הגרוע אולי הוא
 קשיים, תבשר חדשה התחלה כל טלה.

 גם תתכן ועצב. הסתגרות בדידות, הרגשת
 את המגבילים סגורים, במקומות שהות

והחופש. העצמאות
 ואי״ חשדנות יסמלו זה בחודש נישואין

 צעדיו. את מצר שהשני ירגיש אחד כל אמון,
 - בריאותיות לבעיות יוקדש רב שזמן יתכן
 מאוחר לחודש התחלה כל לדחות עדיף
יותר.
שור

 שור, מזל בני עבור רע אינו זה חודש
 את חשים הם שבו חודש לא שזה למרות
 על כשמדובר ועירניים. מרץ מלאי עצמם

 להצליח. עשויים הם חדשים, פרוייקטים
לעזור. נכונות יביעו רבים ידידים

תאומים
תאו ממזל באופיו שונה מאוד דגים מזל

 הקיימת הכפילות אחד. דבר מלבד מים.
מומלצות אינן חדשות התחלות בשניהם.

 בחודש יסבלו התאומים
 הסרטנים מדיכאון, זה

כר ■צריחו , נ ו נ  ו
ו ה ה א ו יו ל  ■סב

 מעורערת מבויאות
בעסקים יצליחו והגויים

 של הרגשה לסמל יכול זה זו. בתקופה
 אי־אפשר שלעולם ותחושה חוסר״סיפוק

שמתכוונים. למה להגיע
דיכאו רצוף הפנימי שעולמם התאומים,

 כאנשים חוץ כלפי מופיעים מעטים, לא נות
 שימחת־חיים. ומלאי בעלי-הומור עליזים,

 הדיכאון הרגשת את להגביר עלול זה חודש
 תאריכי- זה בחודש יקבעו אם שלהם.

 ממה יותר עצמם על שלקחו ימצאו התחלה,
לשאת. מסוגלים שהם

סרטן
 דגים מזל של חודש נחשב סרטן למזל
 יתחילו שבו דבר כל בהחלט. חיובי לחודש
 טוב מוצלח. יהיה - לבצע יחליטו ואותו

 או אחרות לארצות נסיעה לארגן במיוחד
זרים. עם הקשור עסק לפתוח

 להצלחה יזכו בכלל לימודים או בחינות
 על יעידו זה לחודש שייקבעו נישואים רבה.

 חיובית מיסגרת של בבניה משותפת הצלחה
ופוריה.
אריה

 חודש־דגים שלגביהם המזלות אחד זהו
 הבריאות טוב, אינו הרוח מצב גרוע. הוא

ופסימיות חוסר״מנוחה דאגות, מעורערת,
)28 בעמוד (המשך
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* מתאימים 7וה־ 6ה״ בתנועה. תימצאו השבוע
* קשיים וידידים. קרובים ולביקורי לנסיעות

 ובילבול, לאי-הבגות נתונים תהיו השבוע
 שלהם ולחרדות, לדאגות לגרום העלולים

 כדאי רגילים. אינכם
 לעזור לאנשים שתתנו

 בחודש 9וה- 8ה־ לכם.
 יש מוזרים. די נראים

 מיש״ מישיסכימלשמש
 תומכת, כיד או ענת
 או המישפחה מחוג ולא

 ה- הקרובים. הידידים
מע בחודש 11וה־ 10

 השטח פני על לים
 חשבתם שכבר בעיות

 תחום על בעיקר מדובר פיתרון. להן שנמצא
הכלכלי. לתחום שקשור מה כל ועל העבודה

* * *

 8וה־ 7מה־ בעיקר ליהנות תוכלו השבוע ■*
 עם ויכוח לפרוץ שעלול למרות בחודש.

 עמיתים עם או בני־הזוג
 תהיה האווירה לעבודה.

 להגיע ותוכלו נוחה
וה־ 10ה־ לעמק־השווה.

בפ מציבים בחודש 11
חדשים. קשיים ניכם

 עלולים אתם הפעם
 בגלל מקינאה לסבול

 גילוי או חוסר״נאמנות,
הי שהוסתר עניין של
 בריאותית מבחינה טב.

לסבול. נוטים אתם כתמיד, חזקים אינכם
 מצב־הרוח. את תשפר מיקרית פגישה .*
*■ * * *

 עלולים אתם עובדים אתם שבו במקום
 תיסבוכת, בתוך עצמכם את למצוא

קשו אינכם ולמעשה
 לעניין. ישירות רים

 בין לפשר עליכם יהיה
 לתקן ולנסות הצדדים

ה־ שהתקלקלו. יחסים
 יהיו בחודש 7וה* 6

 גם ומעצבנים. קשים י
 יהיה לא המצב בבית ״

להת נתון בן־הזוג קל,
 יהיה ושוב לבטויות,

 להרגיע לעודד, עליכם
 9וב- 8ב- בקיצוניות. לנהוג ממנו ולמנוע ■י

משמחות. מפגישות ליהנות תוכלו בחודש

מ

8111111

תאותיס

 אלה, בימים לכם המציקה מסויימת, לבעיה
 בעזרת בעיקר ביתרון, למצוא יהיה אפשר

ב המתגוררים אנשים
 או מיכתב אחרת. ארץ

א ואולי שיחת־טלפון.
 נסיעה, בעת פגישה פילו

האנ עם אתכם יקשרו
 שיוכלו הנכונים, שים

 שיחות, לעזור. וירצו
 או ישיבות פגישות,
 לבצע מתאים ראיונות

 אל בחודש. 7ב־ או 6ב־
 הטונים אם תבהלו

 11וה־ ה־סג לטובתכם. הוא הכיוון צורמים.
 לילדים. במיוחד מוקדשים יהיו בחודש

* * *
 בת חופשה לעצמכם שתקחו חשוב השבוע

 עצמכם על לקחתם ותנוחו. יומיים או יום
 שאתם ממה יותר

 6ב־ להספיק. מסוגלים
 נשיה יש בחודש 7וב-

 קנו כספכם, את לבזבז
 יהיו 9וה־ 8ה־ במידה.
 או נסיעה נעימים,

ם אצל ביקור  ידידי
 סובה להרגשה יביאו

ה מרומם. ולמצב״רוח
 קשים בחודש 11וה- סב

 שונים אביזרים מאוד,
 טלפון, מכשירי להתקלקל: עלולים בבית

 לוויכוחים. תיגררו אל רדיו. או טלוויזיה
* ★ *

 להרשות תוכלו טובה, בהרגשה נפתח השבוע
 לארגן או ידידים לפגוש לבלות. לעצמכם

 עשוי בחודש 8ה־ נסיעה.
 יתכן לטובה. להפתיע

 כסף סכום לידכם שיגיע
לק ציפיתם לא שכלל :

 בחודש 12וה־ 11 ה־ בל.
לנסי מתאימים אינם
 לנסוע. שנאלץ מי - עות

 ברכב זאת שיעשה כדאי
 :רומנטית פגישה ציבורי,
 מאוד להיות עשויה

 עליכם יהיה אך חשובה,
 עלול זה שכן ביקרותיות. הערות על לוותר

בן־הזוג. את מכם ולהבריח לכם לקלקל

סט 22  - באוגו
בספטמבר 22

 - במיוחד מעייפים יהיו בחודש 7וה- 6ה־
 שיהיה ויתכן עליכם, מוטלת עבודה המון

 תפקידים למלא עליכם
 הבריאות אחרים. של

 במיוחד, טובה אינה
 הבטן באיזור רגישות
 מומלץ להציק. עלולה
 וכן ולהיבדק, לגשת
 להרבות השבוע חשוב

 9וה- 8ה״ בשתיה.
 שובים, נראים בחודש
 עשויה מיקרית פגישה
 היו אך אתכם, לשמח

 להבטחות. להאמין תמהרו ואל זהירים
 ישנה. בבעיה שוב תתקלו 11וב- 10ב־

* * *
 יהיה 7וה־ 6ה־ - השבוע של הראשון החלק
 החברתי בשטח בעיקר יתבטא זה נעים.

 מקובלים יותר תחיו
 לקדם ותוכלו ואהודים,

שלכם, האינטרסים את
 קשורים אלה אם ביחוד

עוב אתם שבו למקום
עיי תהיו 9וב־ 8ב־ דים.
 כדאי לכן מאוד, פים

 אלה יומיים לנצל
 11וה־ 10ה־ למנוחה.
 יותר הרבה יהיו בחודש
להס שלא נסו קשים.

 חשובה החלטה כל להחליט ולא תכסך
 בעסקים. להתחיל שלא רצוי ימים. באותם

* * ★
 מקום בכל מתח בהיווצרות תרגישו השבוע

 עלולים אתם בעבודה שוהים. אתם שבו
 עצמכם את למצוא

 או הבוס עם בסיכסוך
הש לו שיש עמית עם

 למרות העתיד. על פעה
 שביעות־הרצון, חוסר

א מתקדמת, העבודה
 לשקול שכדאי לא

 שלא כדי צעד, כל היטב
 הפרוייקט. את לסכן

ב-7וב-6ב-  13וב-12או
 מיכשולים לצוץ עלולים

 כבר מעטה. חשיבות להם תנו פיתאומיים.
טוב. יותר הרבה יראה הכל הבא בשבוע

0<וד<1,

 שחוזרים אנשים עם
 ישמחו רחוקה מנסיעה
 עשויים אתם אתכם.

 נסיעה על להחליט
 קצר זמן תוך לחו״ל
 עלול העבודה בשטח

 אולם מתח, להיווצר
 כל את להניח כדאי

 כל השולחן. על הקלפים
 לספר, רציתם שלא מה

* ולהביא בו לדון רצוי
 * להביא עשוי זה בדבר. הנוגעים אלה לידיעת
 * עבודות. תדחו אל במעמדכם. לקידום

* * * *
 * לעצמכם תתנו לא אם נעים, די יהיה השבוע

 * של ובקשותיהם רצונותיהם אחר להיסחף
* דו* העבודה אחרים.

* זמנכם. מירב את רשת
* שעליהם השיגויים את

* תדחו אל חושבים אתם
 1 בהקדם, אותם בצעו -

* יביא חוסר־החלטה
* ואז מוגמרות, לעובדות

* לשנות תוכלו לא כבר
בשטח דבר.  - בינואר 20

אר 18 בפברו

4*־
קשת

 ־־ בגובלובר 2(
בדצמבר 20

* הרומנטי
חו* הפתעות, צפויות ק

* ונסו זמן לעצמכם
 * בחודש ג1וה״ 10ה״ שנותקו. קשרים לחדש

 * המיקצועי. בתחום במיוחד קשים, יהיו
* * * *

 * ואולי חשובים דברים יתרחשו השבוע
 * זה שינויים. על לחשוב הזמן זה קריטיים.

 לקדם ועשוי חיובי
פרוייק מאוד. אתכם

ור קניות חדשים, טים
 ואפילו גדולות. כישות
 לארץ נסיעה תיכנון
 בחשבון באים אחרת

 8וה־ 7ה־ זו. בתקופה
 אתכם יפגישו גם בחודש

שיהיו:חשו אנשים עם
ה בעתיד מאוד בים

ב 11וה־ ה־סג קרוב.
לשיחה טובים חודש
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