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כ״ובנימיגי ומרים ינ
החודש: מזד

דלי
תחזית
שנתית

 בשלושת דלי מזל לבני שנכתבו התחזיות
 קל לא מעודדות. היו לא האחרונות השנים
 להתעלם אי־אפשר אן קשה׳ שנה על לבשר
האסטרולוגית. המפה שמראה ממה

 לבשר אפשר טוף־סוף השנה לפחות
 הנוכחית השנה לדליים: טובות בשורות

 הקשיים, עיקר טובה. יותר הרבה תהיה
 עומדת ומעכשיו חלפו, והצרות המועקות
 לרגעים טובה. יותר הרבה תקופה להתחיל
 הזמן רוב להגיע, קל לא פעם אף הטובים
 קשיים עם להתמודד נאלצים אנשים
 הנוחתות לא״נעימות הפתעות עם יומיים,

מוקדמת. הודעה ללא לפתע
 למצוא היה קשה שבהן שנים שלוש לאחר

 הרבה מצב על מראים הכוכבים טוב, זמן
 שהוא יופיטר, כוכב ומפנק. טוב יותר

 הטובות ההזדמנויות ועל המזל על האחראי
 יופיטר לכוכב דלי. במזל כרגע נמצא בחיים,
 להשוות שרוצה שמי כך שנה, ג 2 של מחזור

הנוכחית. מהתקופה להפיק יוכל העבר, עם
 דבר קרה יופיטר כוכב של מיקומו מלבד

 את עזב סטורן כוכב חשוב: יותר הרבה
הבא. למזל ועבר מקומו

 הקריירה, נושא סביב היו הבעיות עיקר
 קשה, היה תחומי״החיים בכל למעשה אך

 מה ומדכא. מעיק כבד, היה מצב״הרוח
מזל- שהוא דלי, למזל מתאים אינו שבוודאי

 על המכבידים ממקומות המתרחק אוויר,
 ממש יוכלו הדליים כל לא חייו. ועל נפשו

 אותם הצרות. מכל ולהיפטר להשתחרר
 יהיו עדיין בו 29ל״ בינואר 24ה־ בין שנולדו
 בתחום בעיקר קיצוניים. לשינוים נתונים

 (בית בעקרב השוהה פלוטו כוכב הקריירה.
 להם יאפשר לא דלי), מזל של הקריירה
 האנשים אותם עם תפקיד, באותו להמשיך

 עומד משהו עתה. עד שהיתה גישה ואותה
 אי־אפשר הגלגל את מהיסוד, להשתנות

 שייעשה שינוי שכל כך לאחור, להחזיר יהיה
אימפול בהחלטה או התפרצות״כעט מתוך

 דלי מזל בני לחרטה. להביא עלול סיבית
 בינואר) 29־24( תאריכים באותם שנולדו
 וקרים שקולים זהירים, מאוד להיות יצטרכו

בהחלטותיהם.
 שנולדו אותם יעברו אחר מסוג שינויים

 יעברו אלה בו. 12ל־ בפברואר 7ה־ בין
 ישנו הם ומעניינים. חיוביים שינויים
 שונה וחברה חדשים אנשים יכירו סביבה,

 מהשאיפות, חלק היום. עד להם שהיתה מזו
 השנה, יוגשמו להגשים, הצליחו לא שאותן

 - להזדמנויות להיענות לעצמם יתנו ואם
 שיבואו ומהשנים מהשינויים, מאוד יהנו הם

השינויים. בעיקבות
דליו זל לבני 1986 שנת תיראה איך

קריירה
 טוב יותר הרבה יהיה זו מבחינה כאמור,

 ינתן משוחררים, יותר ירגישו הדליים וקל,
 שהרגישו לאחר ביחוד חופש״פעולה, להם

האח השנים בשלוש ולחוצים מוגבלים
 קודם ואם השולטים. יהיו הם כעת רונות.

 להם ולחלק בהם לשלוט לאחרים נתנו לכן
 ייכנעו. ולא יוותרו לא הם הפעם - הוראות

 הם שבו ובמקום דיעותיהם, על ילחמו הם
 שאותן התוצאות, את רק לא יעריכו עובדים
 על גם לשבחים יזכו הם כן, לפני גם העריכו

 על - דבר כל מבצעים הם שבה הדרך
 בכוח־אדם והחיסכון היעילות הזריזות,

ובאנרגיה.
 בבן להתחרות שיוכל מישהו אין לרוב

 מקוריות דרכים למצוא שצריך דלי מזל
מסובכות. בעיות לפיתרון ומהירות
כספים
 לד- להם קשה זו, בתקופה עכשיו, בדיוק

הכו מצב לפינאנסים. שקשור מה בכל ליים

 נוזל הכסף איבוד־שליטה. על מראה כבים
 איך מבינים אינם וכמעט הידיים מבין להם

 להקיש אי-אפשר בורח. הכסף ולאן קורה זה
 פברואר חודש בסוף השנה. לכל זו מתקופה

 הכספים השני(בית לבית יופיטר כוכב נכנס
למ להם שיעזור מה דלי, מזל של והרכוש)

נוספים. הכנסה מקורות צוא
 שנה תהיה זו ישתפר, המזל בני של מצבם

 או מכונית דירה, לרכוש יהיה אפשר שבה
 יהיה הכל לא אך ובעל״ערך יקר אחר חפץ

 את לשפר להם יאפשר יופיטר אומנם חלק,
 קשה קרינה יוצר סטורן כוכב אך המצב,

 ליופיטר להפריע וינסה השני הבית כלפי
 אחד שמצד יוצא, כך הדליים. עם להיטיב

 ברור אך מצבם, את וישפרו ירוויחו הם
 את להראות מבלי בצד יישב לא שסטורן

 אך יהיו, שהכנסות ייצא כך והשפעתו, כוחו
 שבה שנה תהיה זו גדולות. הוצאות גם

 ולפעמים והחוצה, פנימה הכספים יתגלגלו
 קשה יהיה אך מאוד, גדולים בסכומים
 שני פועלים שבה בשנה ולהתבסס להתעשר

 שמי נראה זאת, ובכל מנוגדים. כוחות
 ובראייה בזהירות ענייניו את לכלכל שיידע
 רכישות ממיספר ליהנות יוכל רחוק לטווח

ומועילות. חדשות
מגורים

 יוכל נוחים לא מגורים מתנאי שסבל מי
 יותר לדירה מעבר - לבצע ואף - לתכנן
 שיפוץ אפילו או חודשי, שכר קניה, טובה.
 ספק אין אפשרי. הכל - המגורים מקום

 יוכלו דלי ובני השנה, טוב יותר שיהיה
 ויותר לחוצים פחות ולהרגיש לרווחה לגשום

 יוני מרס, החודשים ביתם. בתוך משוחררים
 לביצוע או לדירה למעבר טובים אינם ויולי

 כדאי כך על שחושב שמי כך שיפוצים,
 לא שבהם לתאריכים עצמו את שיתאים

 ותקלות עיכובים יהיו ולא נזק להיגרם יוכל
מעצבנות.
חברה

 מתייחסים לא לרוב החברתי לתחום
 דלי במזל כשמדובר אבל שנתיות, בתחזיות
 מזל הוא דלי אותו. להזכיר שלא אי-אפשר
 חשוב מקום תופסת והחברה חברותי,

 זה. בשטח להשתנות עומד משהו בחייו.
 בודדים, עצמם את ימצאו המזל מבני חלק

תי- שייכים הם שאליה שהחברה מפני לא
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 במקום לכם שהיו והשאיפות התיקוות
 מטווח מאוד רחוקות כאילו נראות העבודה

ב כבר אולם הגשמה,
 תופתעו הראשון יום

מעניי מהצעה לטובה
 זה הראשון ברגע נת.
 אך לכם, ייראה לא

 של ימים כמה אחרי
 שיש יתברר מחשבה,

חשובה. הזדמנות כאן
נו אינם 29וה- 28ה־

 במקום- בעיקר חים,
 עלולים אתם העבודה.

 צסו דגים, או בתולה מזל בן עם להסתכסך
 להתחיל. עומדת חדשה ידידות להתאפק.

* * *
 המיקצועי לקידום שתדאגו חשוב זו בתקופה

 עובדי□ את□ שעימם האנשים כרגע שלכם
 משום חסד, לכם נוטים

 אליכם מתייחסים מה
 זה וסלחנות. רכות ביתר
 על ישירות לדבר הזמן

 ותוכניותי־ רצונותיכם
 המיקצועי. בתחום כם

 לא לב שימו זאת ובכל
הגדו לנעלים להיכנס

 שימרו ממידתכם, לות
תת ואל המידה קנה על

 דיברי־חנופה אל פתו
 העבודה במקום אתכם. להטעות שעלולים

 חדשים. אנשים עכשיו להכיר לכם יזדמן
* * *

 כס־_ מבחינה לטובה יפתיעו 24ה- או 23ה״
 הגרעון סגירת על לחשוב אולי אפשר פית,

 של רכישה על או בבנק
ב* או 26ב״ חדש. חפץ

 משמח למיכתב צפו 27
טל לשיחת או מחו׳׳ל

קר• לכם שתגרום פון,
 או קרובים רת״רוח.
 להגיע עשויים ידידים

 גם אך בקרוב, משם
עומדים, עצמכם אתם
 כי אם - נסיעה לפני
 כמעט נראה זה כרגע

 עם סיכסוך קשה, יהיה בחודש 28ה״ דמיוני.
המיקצועי. עתידכם לגבי שקובע אדם

סוס1
ן*

 ביוני 2ו
ה 20 בי
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סאומיס

 קל לא אלה, בימים טוב אינו מצב־הרוח
בתבי אליכם באים בני־המישפחה. עם לכם

 אפילו ומעמידים עות
 תצטרכו אולטימטום

 תנו - סבלניים להיות
המ ואתם לדבר להם
 הרגילים בחיי□ שיכו

ה־ קרה. לא דבר כאילו
 יותר מעט יהיו 24וה־ 23

ה מהבחינה גם נוחים
 חוויה צפויה - רומנטית
שיגרתית, ולא מעניינת

להת לצפות אין אולם
 יהיה לא בחודש 25ה־ יציב. שלקשר פתחות

 למריבה. להיכנס ולא מהבית לצאת טוב קל.
* * ★

 להרגיש לא עלולים אתם 26ל״ 23ה- בין
 ימים כמה לבלות תצטרכו אפילו ואולי טוב.

 בשקט תכננו במיטה.
 לשתף מבלי העתיד את

 מי יש בתוכניות, איש
להפ ומעוניין שמקנא

 ה־ להגשמתן. לכם ריע
 יותר הרבה 27וה־ 26

הרומנ בתחום טובים.
 בני הצלחה, צפויה טי

 יוכלו לא השני המין
 אתם מכם, להתעלם

 אותם ומושכים קורנים
 יוכלו שביניכם הבודדים לאור. פרפרים כמו

אלה. בימים להם שמתאים זוג בן למצוא
4■ * *

 בעבודה עמוסים עצמכם את תמצאו שוב
 שכני□ ידידים מישפחה. כלפי והתחייבויות

 שהבינו מכרים סתם או
לנצל. אפשר שאתכם

 עצמכם על תקחו אל
הברי נוספת. אחריות

 טובה אינה שלכם אות
 תקפידו לא שא□ ונראה

ומנוחה, נכונה תזונה על
לחלות. עלולים אתם
 מצבכם בחודש 26מה־

 28ה־ קשה, יותר יהיה
עצ על מראה במיוחד

 אתם שעימם האנשים עם וקשיי□ בנות
מהם. להיפטר תוכלו בקרוב אבל עובדים

{!)וזנ״ס
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 שהרומנטיקה מזל יש אם שלכם, החודש זהו
 כך אם מאזניים. מזל זהו הרי לו חשובה

 מחודש ליהנות תוכלו
 אהבה הרפתקות של

וא מרגשות סוערות,
 23ה־ בין מוזרות. פילו

ל תוכלו בחודש 25ל-
א שהיו קשרים סיים

מזמן. להסתיים מורים
דבר, מפסידים אינכם
 חדשות לפרשיות הדרך

 להחמיץ וחבל נפתחת
 בני ההזדמנויות. את

 זו, לתקופה מתאימים יהיו ודלי אריה מזל
 בחודש. 27וה״ 26ה־ אל במיוחד לב שימו

* * *
 לבית זמן יותר להקדיש הצורך בכם מתעורר

 הבית. בתוך שינויים לבצע תוכלו ולמישפחה.
משמ יהיו 24וה־ 23ה־

ם בשו בגלל בעיקר חי
 אחרת. מארץ שתגיע רה

עומ את□ מאוד בקרוב
 התחום את לשנות דים
 מה עוסקים אתם שבו

 גדול לשינוי שיגרום
ה בשטח עצמם. בחיים

 מסתדר הכל לא רומנטי
 רוצים שהייתם כפי

 יוזמה לוקחי□ כשאת□
 ברגע אך אתכם, ה□ הזוג, בני על ושומרים

זאת. מנצלים הם - הגב את מפנים שאת□
4 * ♦

 יהיה קשה קל. יהיה לא בחודש 26ה- עד
 במקום נוח. תרגישו שבו מקום למצוא

 מוכנים לא העבודה
תשו־ אותה את לתת

 לכם שניתנה מת-הלב
ל מנסים אתם קודם,
עלי הממונים את עניין

 חדשות בתוכניות כם
 משום אולם וטובות,

שה מרגישים אתם מה
בענ עסוק שלהם ראש
ש יתכן אחרים. יינים

 את לגנוז כדאי בינתיים
 מתאימה. יותר לשעה ולהמתין התוכניות

לחוצים. מרגישים אמם נוח. לא המצב בבית

 את יביאו שיקרו מיקרים אבל פתאום, עלם
ה את להחליף שעליהם למסקנה, המזל בני

חברה.
בדי של בתקופה כרוך יהיה שזה יתכן

הד דבר של בסופו אך וחשבון-נפש, דות
 רציניים אנשים בין עצמם את ימצאו ליים
 יתנו רק לא הם שבה ובחברה יותר, יותר
לעזרה. יזדקקו אכן אם - יקבלו גם אלא
לבינה שבינו ומה

 לבני מבטיחה השנה שכל לומר אי־אפשר
פב סוף עד הרומנטי. בתחום הצלחה המזל
 מחיזורים ליהנות הדליים יוכלו רואר

 שנים להם היו לא שכמותם ומפופולריות,
 הכל לא לאוקטובר מרס חודש בין אך רבות.
נפ נראים שכרגע יחסים חלק. כל־כך יהיה
 שאיפיינו הבעיות להשתנות. עלולים לאים

 לאדם בעיקר קשורות תקופה אותה את
 באמצע מה, משום לתמונה. שיכנס שלישי

 על יתנהלו כשהיחסים ודווקא האידיליה
 ליצור יתפתה הזוג מבני מישהו מי״מנוחות

 לבעיות שיגרום מה נוסף, אדם עם קשר
 את מהשני האחד להסתיר ולצורך קשות

האמת.
 חודש להיות, שיכולות הבעיות כל למרות
 להיות יחזרו שהיחסים מבטיח אוקטובר
 להתחיל יוכלו בודדים שהיו אלה מתוקנים.
 יוזמה, לפתע יגלו דלי בני חדשים. בקשרים

ושימחת״חיים• ביטחון

ב אתכם הדאיג שכל־כך הכספי, התחום
 למרות להסתדר. מתחיל האחרון, חודש

 הרבה די שיש העובדה
 גם תופתעו הוצאות.

 מכל שיגיעו מההכנסות
 שאותם מקורות, מיני
ב בחשבון. לקחתם לא

עשו אתם 24ב־ או 2 ל
ממי מתנה לקבל יי□
את אוהב שמאוד שהו
ם  לא עכשיו שעד אלא כ

לה ההזדמנות את מצא
בת ריגשותיו. את ביע

 מצב בפני תעמדו מוזר. יהיה הרומנטי חום
ריגשותיכם. את להסתיר עוד תוכלו לא שבו

 יתחילו המזל בתחילת שנולדו אותם
 הכבדה וההרגשה הדיכאון הקלה, להרגיש

 שוב יהיה ואפשר יחלפו
 של מחברתם ליהנות
 נעים שאיתם ידידים

בחו 25ה* לבלות. לכם
 במיוחד טוב אינו דש
ע אתם המזל, בני לכל

 עם להסתכסך לולים
שהי לכם, קרוב אדם

 טובים היו עימו חסים
 הפעם לאחרונה. מאוד

 לכם שיעזור מי יהיה לא
 כדי התגובות את תמתנו מהסיכסוך. לצאת
 חזרה. כל ממנו שאין במצב תימצאו שלא

* * *
 מדכא קשה. להיות עומד הקרוב החודש
 למצב־רוח עצמכם את תכניסו אל ומעייף.

 לא שזה נכון - יאוש של
בלבד, תקופה זו אך קל,
למתי תעבור. היא וגם
יימ 22ב־ שתהיה חות
בחו 2ב־ג פיתרון צא
הר מהעבר מישהו דש.
בשי אתכם יפתיע חוק
בביקור, או טלפון חת

 עשויים שנפסקו יחסי□
ל ולגרום לפתע לחזור

 עד 26ה־ קשה. אכזבה
 עלולים את□ במיוחד. קשי□ יהיו 29ה־

בדיקות. ותבצעו לרופא שתגשו ורצוי לחלות

 בפברואר ו9
מרס 20 ב


