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 בריאותם התקופה. את מאפיינות
 דאגה, מעוררת בני״מישפחה של

להגיע. עלולות שובות לא בשורות
להת מתאים שאינו חודש זהו
בתקו שמתחיל מה חדשות. חלות

 יותר מאוחד עצמו את יוכיח זו פה
לפיתרון. ניתן ואינו קשה כמסונד,
בתולה

 טוב חודש בהחלט דגים חודש
 להתחיל כדאי בתולה. מזל לבני

 תבוא עזרה חדשים. בפרוייקטים
בחו שייערכו לנישואיו כיוון. מכל
 הם להצליח. טוב סיכוי יש זה דש
 ויתורים על-ידי מאופיינים יהיו

 הקרבה מעט ולא רבים הדדיים
 יביא לא זה כל אן צד. מבל אישית

שלם. בלב וייעשה להתמרמרות,
 דבר כל או נסיעות עיטקות,

אנ מצד ועזרה לאהדה יזכו אחר
רבים. שים

מאזניים
 הבריאות בעבודה, עמוט חודש

 היא הכללית וההרגשה טובה אינה
 מבלי ומתח, פנימית עצבנות של

ל הגורמים הם מה להבין יכולת
 הסביבה עם היחסים זה. מצב

יו הרבה וזה ביותר. טובים אינם
מאז מזל על כשמדובר חמור תר

השותפויות. מזל שהוא ניים,
 תאריכי-התח- לקבוע לא עדיף

ה בנישואין זה. בחודש דווקא לה
 הצדדים שני כזה בחודש נערכים

 להקדיש מכדי מדי עסוקים יהיו
אח בדברים גם לשני. האחד זמן
הצד את למצות יהיה קשה רים
הטובים. דים

 מזל בני עבור חיובי זה חודש
 בדגים, השמש שבו בחודש עקרב.

 יותר להיות לעצמם מרשים הם
 וחברתיים. בעלי״הומור קלילים,
 זה בחודש המתחתנים עקרבים
 מישפחה של בתואר לזכות עשויים

 תהיה לילדים מרובת-ילדים.
זו. בשותפות גדולה חשיבות

 לא הצדדים ששני סכנה קיימת
 השנים ובמשך נאמנות, על יקפידו

 גם אלא לצדדים, שיפזלו רק לא
 לפני מתחת והפעילות יוזמה, יקהו

רבה. תהיה השטח

 במיוחד מתאים אינו זה חודש
 דבר כל קשת. מזל בני של לאופיים

 ילחיץ זו בתקופה יתחילו שבו
 אותם יביאו נישואין למשל, אותם.

ב המתחתן קשת להרגשת-חנק.
 ממנו שלקחו ירגיש דגים חודש

 כורחו בעל אותו ונעלו החופש את
 לחוש רצה דווקא כשהוא בבית,

 וחסר״התחיי- חופשי עצמו את
בויות.

 חדש דבר וכל עסקים נסיעות,
 לדחותם כדאי להתחיל. טוב לא
מרס. בחודש 21ה״ אחרי עד

גדי
 נעים חודש זהו לגדיים דווקא
 קביעת על מדברים אם ומוצלח.

 לחשוב כדאי אז תאריכי-התחלה,
 שיתקיימו נישואין זה. חודש על

 טובה תיקשורת על יעידו החודש
 הידידות הצדדים. בין והבנה

 שבה ומהסביבה ביניהם תשרור
נחת. ירוו יגורו

 תהיינה שמתחילות עיסקות
 להשקיע צורך יהיה לא מוצלחות,

ואפי ספונטנית חשיבה רב, מאמץ
 לכל יעזרו - המזל על הסתמכות לו

זו. בתקופה מתחילים בו פרוייקט
דלי

 עיסוק בעיקר מסמל זה חודש
 לחיי הקשורים ובעניינים בכספים
בחו המתחתנים דליים היומיום.

העומ בעניינים יעסקו לא זה דש
 שיש־ ויתנן עולם, של ברומו דים

 עיסקות מהשני. האחד תעממו
להצל יובילו החודש המתחילות

ולהתעשרות. חה
 רחוקה נסיעה או לדירה מעבר

כספים. מדי יותר יגזלו
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