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דגים?
באס ביותר המסקרנים הדברים אחד

 מזל מדוע למי! מתאים מי הוא: טרולוגיה
 מבלי אחר או זה אדם סובל אינו מסויים

אותו! מושך האחר ואילו סיבה,
 לשאת יכולים אינם שפשוט מזלות יש

 יכולים רבים שאנשים כפי השני. את האחד
 שהם באדם פוגשים כשהם תמיד להעיד,

 מזל לאותו שייך שהוא מתגלה מחבבים,
 שהאססרו- למרות מסתדרים. הם שעימו
 ואנסיפסיה בסימפסיה מכירה לוגיה

 זאת, בכל השונים, המזלות בני בין הנוברים
 מישהו אם בהחלטיות לומר אי-אפשר

 בשעת להתחשב תמיד יש לא. או מתאים
 ועוד במפה הירח של במיקומו הלידה,
וקובעים. נוספים גורמים
מתאי אינם שהדברים שימצא מי לכן,

 שזו בחשבון שיקח כדאי לנסיונו, מים
 המאפיין לקו רק המתאימה כללית, סקירה

מזל. כל
דגים עם דגים

 ומסובך, מסוכסך וכה כה בין מהם אחד
 הכפילות עם להסתדר איכשהו ומנסה

 אדם אליו מצרפים אם באישיותו. הקיימת
 עלול זה בעיות, באותן המתלבט נוסף,

 הזקוקים דגים, בני גמור. לבילבול להביא
 עם לחיות מעדיפים למישענת, כלל בדרך
 אם שתלטן. ואפילו החלטי חזק, שהוא אדם

 הקשר אופייניים, דגים טיפוסי יהיו שניהם
לתיסכול. אותם יביא

 בעיקר משותפים, לחיים אפשרות קיימת
 או נושאים באותם יתעניינו שניהם אם

 הרגישות, הקינאה, דומה. יהיה שמיקצועם
 אינם פעם מדי להתגבר והצורך מצבי״הרוח

ומרגיע. שקט יציב, קשר מבטיחים
טלה עם דגים
 זאת, ובכל בדגים, פוגע פעם לא כזה קשר

 יותר. סוב לעתיד תיקווה מלא נשאר הוא
 אותו, ומסעיר מלהיב חדש קשר שכל חסלה,

 יביא זה נאמנות. על לשמור יצליח תמיד לא
ויאוש. קינאה לדיכאון, הדגים את

 לא העיקרי, הנהנה הוא הטלה כזה בקשר
 הדגים, הדגים. את יעזוב הוא במהרה
 לסלוח ינסה ומסובך, מורכב עשיר, שעולמו

 חוסר״ שיגיונותיו, משוגותיו, על לסלה
 הזמן במשך הטלה וילדותיותו. התחשבותו

מתעייף, הוא איכפתי. ופחות מחוספס נעשה

 גם דמעות. להראות ממהר ואינו בתגובותיו
 כל על ולהגן לעזור הדגים של הצורך

 השור. על אהוד לא והמיסכנים הסובלים
 שמפריע מה מכל להתרחק מעדיף הוא

ומנוחתו. לשלוותו
תאומים עם דגים
 כל־כך בולט חוסר-התאמה למצוא קשה

 מופיעה כאן גם אלה. מזלות שני בין כמו
 מהם, אחד כל של באישיותו הכפילות
קבוצתי, לקשר ביניהם הקשר את והופכת

 יהיה התאומים ועל עצמו בתוך יתרכז
לפייסו.
סרטן עם דגים

ש השוו. תא מעצמות הומעות  של תהוב
 לעזוו יכול הבתולה מפחידה, התאומים

וביטחון הגנה הובה יעניק והגוי במעשיות!

כל

וללכת. לקום עלול הוא ואז עליו, נמאס הכל
שור עם דגים
 שקיימת למרות אידיאלי, צירוף זה אין

 ולתימ- לרוך נמשך השור הדדית. משיכה
 ולביטחון ליציבות והדג הדג, של המיות

 היומיומיים בחיים השור. עליו שמשרה
 קטנים, דברים על התנגשויות ייתכנו

במעונם. ישכון לא והשלום
 די במהירות, הנשפכות הדמעות,

שולט כלל שבדרך השור, את מעצבנות

 שותף להם שייחפשו עדיף זוגי. ולא
 דגים בין יציב. יותר למזל המשתייך
 ונעים, מהיר קשר להיווצר יכול לתאומים

רבים. דברים על להסכים יכולים אפילו הם
 שונה. במישור חי מהם אחד כל אך

 ואילו הסודיות את אוהבים הדגים
 להאמין ממהרים ילדים, כמו התאומים,

 הרושם את שמעורר מי לפני הלב את ולגלות
 של והפתיחות הדברנות אמין. שהוא

 מצב וייצרו הדגים את יפחידו התאומים
הדגים זרים, אנשים עם שיחה שאחרי

 ומתאימים המים, למזלות שייכים הם
 רגשניים רגישים, שניהם לזה. זה בדרך־כלל

 שריג- הדגים, בן־רגע. דמעות ומזילים
 לרגשנות נתפסים בהם, שולטים שותיהם
במקומה. שאינה מופרזת,
 המעשי להיות הסרטן על זה, מסוג בקשר

 לעצמו להרשות יוכל לא הוא שניהם. שבין
 והאהבה לזולת העזרה בדימיונות. להפליג

 משותפת מימיים במקומות לבילויים
 יוכלו מים קצת מריבה בעת גם לשניהם.

 של החמקמקות לוהטת. מריבה כל לכבות
 לומר הרגיל הסרסן, את לעצבן עלולה הדגים

 מעקרונותיו אחד הוא ויושר שבליבו מה כל
 שבו למצב אותו תביא סלחנות החשובים.

 וכך - תימהוני שבן־זוגו ושוב, שוב יאמין
יקבלו.
אריה עם דגים
 בגלל למוזר, נחשב הוא כזה, קשר נוצר אם

ה לחיים. ובגישתם באישיותם ההבדלים
 האריה, של והאקסטרוברסיות אופטימיות

 של והמופנמות הדאגה הפסימיות, לעומת
עצוב. קשר יוצרים הדגים
 להיבנות עשוי דגים שבן ספק אין אך

 להבין תמיד ינסה שהאריה בעוד זה, מקשר
 ולעודדו. שותפו של הלך־הרוח את מחדש
 שהדגים בכך, הוא האריה עבור היתרון

)32 בעמוד (המשך מוצלחות. הפחות ההמצאות אחת
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עלי יהיה לפניכם. עומד ומסוכן רגיש שבוע
 על לוקחים שאתם לפני היסב לשקול כם

 סוג מכל סיכון עצמכם
מומ לא נסיעה שהוא.

 17ב- ,15ב־ ביחוד לצת,
 אותם בחודש. 1וב־*

נ או טיול שמארגנים
 כדאי הנאה, לסם סיעה

 לפחות או אותה, שידחו
 בשטח זהירים. שיחיו

לב נסיה יש הפינאנסי
 שיכול נכון, לא צעד צע

 גם להפסדים. להביא
 מבחינה העניין. את לדחות סוב כאן

 יותר. מבטיח יחיה בחודש 13ה- רומנטית,
* * *

ם בחודש 15וה־ 14ה־  תוכלו טובים, די נראי
ה בשטח בעיקר חשובים, עניינים לקדם

ב מוד־פג אולם עבודה.
 בקשיים תיתקלו חודש
 שבו תחום או שטח בכל
ם עסוקים. תחיו  ביחסי

 המתח הסביבה עם
מ אנשים עצום, יהיה

 גבכם מאחרי תכננים
 לפגוע העלולות תוכניות
 שתהיו כדאי ולהזיק.

תמ ואל זהירים מאוד
באיש. אמון לתת חרו

 לחיות חייבת הסודיות הרומנטי בשטח
ת על לוותר ועדיף גדולה,  הקצרות. ההנאו

* * *
 משום מבלבל, ד* יהיה בחודש 13ה״

 1ב״* מבלבלים. קשרים להווצר שעשויים
 תתפכחו בחודש 1$וב-

 המציאות מול ותעמדו
 נסיעה נעימה. הלא

 עלולה שתכננתם, לחו׳ל
 העי בשטח להידחות.

 מאוד אגשים בודה,
 וזה אליכם, ידידותיים

 גלויים להיות מפתה
ל עלולים אתם יותר.

 מיני כל על התחרט
 כדאי לכן אמירות,
 ידידים אלה בימים שפחות. מה שתאמרו

נעים. ופחות חדש פרצוף לגלות עלולים

ם בחודש 15וה־ 14ה־ מי ב לשיחות מתאי
 לחתום לא רצוי חמיקצועי. לעתידכם קשר

 להתחייב ולא חוזים על
לד כדאי רחוק. לטווח

לפ ההחלטה את חות
 המצב שאז בשבוע. חות

 ,16ב־ ברור. יותר ייראה
 אתם 18ב־ או ג7ב־

 שלא להרגיש עלולים
בשו לשמוע או בטוב

 בקשר נעימות לא רות
 שמצב לקרובי־מישפחה

לפ התערער בריאותם
ם בעניינים טיפול תע.  17ב־ רצוי לא כספיי
 טוב. יותר יהיה המצב 19ב־ בחודש. 18ב״ או

* * *
 לא עדיין הכללית וההרגשה מצב״הרוח

 ותנו מדי יותר מעצמכם תדרשו אל טובים,
ב־ להתנהל

 מאוד להיות מתחיל המצב העבודה בשטח
 עמיתיכם של יחסם את תקבלו אל עדין,

 כמובן העבודה למקום
ש כדאי עכשיו מאליו.

שמו מול לבצע תקפידו
 תאחרו אל - עליכם טל

הש דבר. תשכחו ואל
סל על מראה אינו בוע

 עלול וזה כלפיכם, חנות
 הקאר- להמשך להזיק
 הרומנטי בתחום יירה.
 *־־״״-־־־־־־'7 בקרוב שיחול נראה

 או טלה מזל בני מיפנוז.
 עונים אינם אחרים וגם לאכזב עלולים קשת

 סבלניים. להיות תצטרכו הציפיות. על
★ ★ ★

 יתכן ביותר. לחוצים תהיו העבודה בשטח
 שאינם בדברים אתכם להאשים שיינסו

כלל. אליכם קשורים

.
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לעצ להכין תצטרכו
 וכן טובה, הגנה מכם

 אני עם קשרים ליצור
 אתם שעליהם שים, .

ם כי מ סו לטו שיהיו '

הע בשטח איטי. קצב
 שאגשים תגלו, בודה

תוכ עבורכם יוזמים
 הצעות ומציעים ניות

אינו השבוע מושכות. 1 2 ^ 8 1
תת שלא רצוי בתכם.

1 י עצמכם על לקחת נדבו
ב להתלהבות. מתאים

לא הלימודים שטח
ז ז ! ■7■

והמ חדשים תפקידים
מן תינו יותר. קל לז

 שמתכונן מי קל. יהיה
יתפתה שלא לבחינות,

ביחד. ולהתכונן לעבוד
 להסתכסך עלולים אתם בחודש 17ל- סמוך

 קלים. ימים יהיו לא אלה הסביבה. עם
* * *

 לאו־דווקא ודאוגים, מתוחים תחיו השבוע
ם בני־מישפחה שלכם. בעיות בגלל קי  זקו

מת בעבודה לעזרתכם.
 מסתדרים שלא ברר,
של החיונית חעזרח בלי
 בחודש 15וב־ 14ב־ כם.

 ותוכלו נעים, יותר יחיה
 מרומני ליחנות אפילו
ש תצפו, אל רק טיקה,

 כעת המתחילות פרשיות
כמ בעיות. ללא ימשיכו

~י—--------- יקרה שמשהו בטוח עט
 בחרל אנשים ויפריע.
ת להשקיע כדאי דאגות. לכם גורמים  א
וישקיט. ירגיע זה - לשם ולצלצל הכסף

1י■

ם ביחסים שיי ה בעאי
 בחודש. 17ל- סמוך בעיקר קל, יהיה לא מצב
 וכעס. להתפרצות להביא עלול רב מתח

* * ★
 ביותר, נעימות הרומנטי בתחום ההפתעות

להי תוכלו בחודש 19ב״ כבר מטעות. אך
 היו שהציפיות ווכח

ל תוכלו כעת מוגזמות.
 המסבכים קשרים סיים

בקש ולהתחיל אתכם
 לא מדובר חדשים. רים
 נם רומנטי, בתחום רק

 לחשוב כדאי בעבודה
ש הדרישות שינוי. על

 בעבודה מכם דורשים
הי אך לביצוע, ניתנות

אומ שאתם במה זהרו
 אפילו הערות, או ביקורת סדי יותר רים,

זהירים! היו לכם. לקלקל עלולות צודקות,

■8 9 7 1 3
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ה בחודש 13ח־ הי  14ב־ כבר אך מעייף, י
 הרומנטי בשטח טוב. יותר תרגישו 15וב־

 מהצל־ ליהנות תוכלו
מן תוך אך חות,  קצר ז
 להשתנות. המצב עלול
חופ לקחת חשבתם אם
 לא מבן־הזוג. קצרה שה
מן זה  17ה־ הנכון. הז

ק להיות עלולים 18וה*
 העבודה. בתחום שים

 להיפגע עלולים אתם
 הבר של הערות בגלל
 בגלל יותר ועוד סים,

ב לכם. המגיע השכר גובה על דיעות חילוקי
 תועיל. שהשפעתו אדם עם לשוחח כדאי פג

★ * ★
 כל וה־פג 13ה- מלבד קל. יהיה לא השבוע
 לא צפויים ומעצבנים. קשים יהיו הימים

התרג־ ,ויכוחים מעט
 מדובר ואכזבות. זויות

 על וגם העבודה על גס
הסביבה. עם היחסים
 עלולים שונים אבזרים

 ולסכן בבית להתקלקל
כ בני-המישפחה, את

 ולתקן לב לשים דאי
תקין. שאינו מה את

 יתכן הרומנטי בתחום
נעימה, מפגישה שתיהנו

 ימים. שיאריך כקשר נראה לא זה אולם
 עזרתכם. את לבקש יבואו ידידים

* * *
 עם חשבון־נפש לעשות עליכם יהיה השבוע
 לעצור כדאי ההמשך. לגבי ולהחליט עצמכם

 המצב. על ולהסתכל
לה ונסו עירניים תהיו

 זה שקורה. מה את בין
ב זמן  פעולות לסיום טו

 ובלתי־מוצל־ כושלות
ל היחידה הדרך חות.

א התקדם  להיפטר הי
 המיותרות. מהשאריות

מן זה לא  להסתכן הז
ם. ולקחת מני  גאות סי
 וזורמת מתחילה חדשה

מן תוך לעזרה. צפו - אליכם א קצר ז  תגיע. הי
ם פתוחים להיות כדאי חדשים. ליחסי
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