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 שלא אי־אפשר דגים במזל כשעוסקים

 המזל את המאפיינת לכפילות להתייחס
 דבר על מראה המזל של הסמל אפילו הזה.

 למעשה, שונה. לכיוון שוחה דג כל והיפוכו.
 על מראה היא שגם - עצמה האישיות מלבד

 זה מזל בני של והגורל החיים - והיפוכו דבר
 הפנימי המיבנה ואת אופיים את מזכירים

 הם בחייהם, מתרחש טוב כשמשהו שלהם.
 ימשך שזה בטוחים להיות יכולים אינם

 לבנות יצליחו הם זה ושמשלב זמן, לאורך
 ספק אין ובטוח. יציב בסיס על חייהם את

 שיקלקל משהו יגיע ארוכה לא תקופה שתוך
להם.

 השליליים: הדברים לגבי גם הדבר אותו
 צריכים אינם הם רע, משהו קורה כאשר

 יוכלו שוב הם זמן כעבור כי להתייאש,
טובה. יותר מתקופה וליהנות מזה לצאת

 הטוב את חווים הם קרובות לעיתים
 לחיים בנויים הם אחת. ובעונה בעת והרע

 מערכות שתי לנהל ומסוגלים כפולים,
נהנים ממש הם מהם כשבאחת שונות,
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ישתב תוכניות קל, יהיה לא הקרוב החודש
 יהיה ומצב־הרוח לקויה, בריאות בגלל שו

ש מביניכם אלה קשה.
 חדשה בעבודה התחילו

ה צורת את שינו או
ל כמעט יגיעו חיים,

 תצטרכו שבירה. נקודת
 עצמכם את להוכיח

 אתגרים עם ולהתמודד
 אינכם שלהם קשים,

 עם ביחסים רגילים.
 עלולים אתם הסביבה

 שעלול דבר להסתכסך,
 אינו הרומנטי התחום גם ביוקר. לכם לעלות

הבא. שבוע על מדובר אבל במיוחד, מבטיח
* * ★

 לפחות או - בבית לשבת הרגילים שורים
 שאותם אנשים ובין מוכרת בחברה לבלות

 יוזמנו שנים, מכירים
 ב־ לבלות זו בתקופה

אנ ובין חדשה חברה
 מוכרים שאינם שים

לא כעת דווקא היטב.
ה־ את להחליף רצוי *
בהי ולהתנסות חברה *
 עלול זה חדשות. כרויות *
ותיס־ לבעיות לגרום $
■ בכם תפגע אשר בוכת * ■ ט &נ פ ■
שלא ספק אין - קשות *
שנראים אנשים אבל לבד להישאר לכם יתנו .
כמאכזבים. יתגלו - ומושכים אמון מעוררי *
^ * * *
נעימה הפתעה על מראים 21וה־ 20ה- *
לעבור לכם שיציעו או כספיים: בעניינים *

 יותר בו שיש לתפקיד
 יגיע שפשוט או שכר,

 שלו כסף סכום אליכם
 בתחום מצפים. אינכם

 לבסס תוכלו הקריירה
 בתקופה מעמדכם את
 יותר להיות עליכם זו,

 - וסמכותיים תקיפים
 להתיידד תמהרו אל
 אמם שעימם אלה עם

עלי הממונים עובדים,
 24ה- אוהדות. בעיניים כך על יביטו לא כם
במישפחה. קשיים מבשרים בחודש 25וה־

 זאת מראים אינם אך סובלים, הם ובשניה
חוץ. כלפי

 את במיוחד המאפיינת שנה זו 1986 שנת
 סטורן, כוכב דגים. בני חיים שבה הכפילות

 ויוצר קשת למזל נכנס אחד, אף מפנק שאינו
 כוכב ואילו דגים. למזל דיסהרמונית קרינה

 ייכנס והמיטיב, הטוב הכוכב שהוא יופיטר,
 משחקים שוב בפברואר. 21ב־ דגם למזל
 ובעונה בעת והרע, הטוב הגורמים, שני כאן

 יהיה לא שיופיטר לוודאי קרוב אחת.
 למדים, אנו החיים מנסיון כי המנצח.
 השלילי - מתמודדים והרע הטוב שכאשר

 יותר יש לכוחות־השחור מה, משום מנצח.
 ששנת כך לכוחות״האור. מאשר עוצמה

 יהיו ושם פה כי אם קלה. תהיה לא 1986
 פרסי- דגים בני יקבלו פעם ומדי הקלות,

 כוח לאסוף שיוכלו כדי יופיטר, מכוכב נחמה
 והמגביל. הקשה סטורן כוכב עם ולהתמודד

דגים: למזל 1986 שנת תראה איך כך, אם

וקריירה עסדה
שנול לאותם ביחוד תהפוכות, רבת שנה

 יצטרכו המזל בני דגים. מזל בתחילת דו
ש במשימות לעמוד כדי מאוד קשה לעבוד

 הצלחות עצמם. על יקחו או לקחו הם
 והמעברים השנה, את יאפיינו וכישלונות

 בני ובלתי״צפויים. קיצוניים יהיו ביניהם
 בעמדה להישאר או להגיע הרוצים המזל,

 לא הם כך. על להיאבק יצטרכו סמכותית,
 בטכניקה להשתמש לעצמם להרשות יוכלו

 זה השנה הזולת, אצל ריגשי״אשם יצירה של
 להיות חייבים יהיו הם יעבוד. לא פשוט

 כוונות גלויים. ובעיקר החלטיים תקיפים,
 את לפרוס יצטרכו והפעם יובנו, לא נסתרות
 להתגבר יוכלו כך ורק השולחן, על הקלפים

התקדמותם. את לעצור שינסו אותם על
 קשה יותר יהיו דגים מזל בני לגברים

 העובדות נשים אותן מלבד לנשים, מאשר
 בנות אולם לגברים. המתאימים בתפקידים

 מעדיפות ובדרך־כלל ורכות, נשיות הן דגים
הופ להפגין אפשר שבהם במקומות לעבוד

 אינה זו כאמור, ומפתה. מושכת נשית עה
 בין תהיה קשה היותר והתקופה קלה, שנה
 זו בתקופה אוגוסט. סוף עד מאי חודש סוף

 עם במריבות להסתבך המזל בני עלולים
 חברה למען שעובד מי לעבודה, עמיתים

אפשר שבו זמן יהיה לא זה להתאכזב. עלול

 יום מדי לכם, קשה עובדים אתם שבו במקום
ההתקדמות. את המעכבות בעיות צצות

 עצבים לגייס וצריך
להי שלא כדי חזקים

ידיים. להרים ולא שבר
 להישאר עכשיו כדאי

 עלול שינוי כל בשיגרה.
 התוכנית את להכשיל

 הזמן לא זה כולה.
כספיים. סיכונים לקחת
 להסתדר ביותר הטוב

 ואת שיש, מה כל עם
לד הגדולות התוכניות

 אחרות ארצות עם קשרים מה. לזמן חות
עידוד. הרבה תקבלו הרוח. מצב את ישפרו

* * *

 אינם האריות זו בתקופה שנה בכל כמעט
 קשה - גרוע שיותר ומה טוב, מרגישים

 שמחים אותם לראות
ש החודש ומתלהבים.

 אינו דגים מזל שולט בו
 אריה. בני לכם, מתאים

 טוב תרגישו שלא יתכן
 חום בבריאות, בעיות -

 דלקות או שפעת גבוה,
 לא שרצוי כך - למיניהן

 שאינו למי להתקרב
 למתן תצטרכו בריא.

אינ העבודה, קצב את
 להתמוטט עלולים ואתם כתמיד חזקים כם

•25וב״ 24ב- צפויות כספים בעיות פיסית.
★ ★

 אתכם להביא יכולות
 תצטרכו הפעם במינה.
ה הגישה, את לשנות
ש לפנויים בעיקר כוונה

קש המחפשים ביניכם,
ויציבים. קבועים רים
 להגיע יהיח אפשר כעת

 וגם עמוקים לקשרים
 שההרגל אלא טובים,

 ה כפול מסר להעביר
 בבן־הזוג מעט לשחק
 להחמצה לגרום עלול

 כדאי חשוב. משהו של
 רד ביקורתיים. ופחות ותרניים יותר שתהיו

קשים. 25ורד 24ה־ מעייפים, יהיו 23וה־ 22
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 חדשות היכרויות
מיוחדת לתקופה

מהי וליהנות החלומות את להגשים יהיה
 תהיה התמונה שבספטמבר יתכן שגים.
בהירה. יותר

כספים
 ומרס, פברואר בחודשים יציבות חוסר

 לטובה במיוחד מפתיע מרס כשחודש
 בסכומי- לפתע יזכו דגים בני כלומר: ולרעה.

 צפויות, אכזבות גם אולם גדולים, כסף
 שנת יקויימו. שלא הבטחות בגלל בעיקר

בכס מחסור על מראה אינה ברובה 1986
 מצריכים ויולי יוני החודשים אולם פים,

 רצוי לא תקופה ובאותה מיוחדת, זהירות
 סיכון, או הימור בהן שיש בעסקות להשתתף

 דבר מכל או מהבורסה להתרחק כדאי וכן
זה. מסוג אופי הנושא

מגורים
 בכלל או לשכור לשפץ, לעבור, שמתכנן מי

בק ייתקל - מקום־המגורים את לשנות
 למקום לעבור נטיה נראית מעטים. לא שיים
תנאי־המגו את ולהיטיב יותר ורחב גדול

 סבל האחרונות שבשנים מי הזדמנויות.
 בן״זוג למצוא ומחוסר״אפשרות מבדידות

 דגים ובנות בני כך. על השנה יפוצה - הולם
לבד. ישארו לא

 לשלוט הכפילות חוזרת גם זאת, ובכל
קשה יהיה השנה המזל. בני של בחייהם

הרע. המזל להם אורב מייד
יצליח ,1 נישואי שמחפש מי

35 ד ־כב:ראוזגיו עבו אם רק
 בקשיים כרוך זה מסוג שינוי אך רים.

 שכדאי כך מראש. לחזות קשה שאותם
 יותר ידרוש זה לסוג שמעבר בחשבון לקחת

 שנה בכל מאשר וסבלנות, כספים אנרגיה,
אחרת.

אהבות .
 מרגשות בפרשיות״אהבה שמסתפק מי

 מהתחום ההנאות על רק הבנויות וסוערות,
של משפע השנה ליהנות יוכל הרומנטי,

 עסוקים עצמכם את תמצאו הקרוב בחודש
לעצמכם. זמן תמצאו ובקושי בעבודה

 עליכם שיטילו כנראה
מי של תפקיד למלא

מהעבודה, שנעדר שהו
 על לקחת שתצטרכו או

 שאינה משימה עצמכם
 הבריאות מצב קלה.
 אתם כעת טוב, אינו

 ולהיפגע לחלות נוטים
 דווקא לאו מחבלות,
 כדאי אך - מסוכנות

 כשאתם זהירים שתהיו
 ובעיקר חדים מכשירים בחשמל, מטפלים
 שיפור. יש הכספי בתחום בנהיגה.

★ ★ *
 בחודש יחסרו לא ולבלות ליהנות הזדמנויות

 זמן לכם למצוא תוכלו סוף־סוף הקרוב.
ה בתחביבים לעסוק

 רב זמן עליכם. אהובים
 לחזור מתגעגעים אתם

 הכישרונות. את ולפתח
 מתאים הקרוב והחודש

 הרומנטי בנושא לכך.
 קשרים מעניין. מצבכם

 - לסיים כדאי ישנים
ל גורמים הם אם

 לא ואכזבות. סיבוכים
 .21,ה־20ה־ למשוך. טוב
 אפשרות על מראים בחודש 26וה־ 25ה־ וכן

 ומעניין. חדש בקשר להתחיל חד־פעמית
* * *

 זו, בתקופה אתכם מעסיק המגורים תחום
 או תיקונים על כספים להוציא תתכוננו

 חדש אביזר של רכישה
 לא שזה נכון - לבית

ש כנראה אך מתוכנן,
 בקרב ברירה. תהיה לא

מר אתם המישפחה
מת לחוצים, גישים

חדשות, בעיות עוררות
 אי-אפשר זה שברגע
 כדאי אותן. לפתור

 השינוי מה, זמן להמתין
 התער- ללא גם יגיע

 אולי או מיכתב לטובה, יפתיע 23ה״ בותכם.
אתכם. יעודדו - מחו׳ל כלשהי ידיעה

מוצ יהיו הקשרים לנישואין. להגיע מאוד
 קבוע. קשר על ידברו שלא זמן כל לחים

 יתקלו - נישואין לתכנן שיתחילו מהרגע
 התוכנית. את שיעכבו ובעיות במיכשולים

 השנה לנישואין להגיע קל יותר שיהיה למי
 מי וגם ,35 גיל את שעברו דגים בני הם

 דווקא אחת. פעם נשואים היו שכבר
 טעם את טעמו לא שעוד ולאלה לצעירים,
 בלתי- וכמעט קשה יותר יהיה הקשיים,

 המפוקפקת, המטרה את להשיג אפשרי
מסובכת. אינה שלכאורה
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 נסיעות לאכזבה. יגרמו חדשות היכרויות
זו. בתקופה מומלצות לא הארץ בתוך קצרות

 למצוא עלולים אתם
 לא במצבים עצמכם את

 ואחיות אחים נעימים.
או לעזרתכם, זקוקים

 למצוא קשה יהיה לם
 21וה־ 20ה־ לכך. זמן

 אפשרות על מראים
 חדש קשר של להתחלה

שנותק. קשר חידוש או
ל הקשורות תוכניות
 עלולות אחרות ארצות

 תדעו 25ב־ או 24ב־ להתבטל, או להידחות
 לעניין. בקשר ברורים יותר הרבה דברים

* ★ ★
 בשבוע יהיה כספים בענייני ניכר שיפור
 או במשכורת מהעלאה שתיהנו או - הקרוב

 או מסויימות, מהטבות
 סכומי אליכם שיגיעו

 זו אולם במפתיע. כסף
ו לצאת סיבה לא

 מה על כסף להוציא
 כה בין הכרחי. שאינו

 הוצאות צפויות וכה
 צפויות, ובלתי גדולות

פ יישאר שהמצב כך
 מאוזן. יותר או חות
 בחודש 21ה- עד 19מה-

 להספיק כדי הזמן רוב את להשקיע תצטרכו
 עצמכם. על שלקחתם העבודה את לסיים

★ ★ *
 ימי־ההולדת חודש שמתחיל העובדה למרות
 בריאות בעיות קל. כל־כך לא מצבכם שלכם,

להציק, ממשיכות עדיין
 הסביבה עם והיחסים
טובים. אינם הקרובה

 מתיחות חשים אתם
 וקשה ואי־שקט, רבה
להי מקום למצוא לכם
 21ב־ או 20ב־ בו. רגע

 לנסות תוכלו בחודש
 שכאילו יחסים ולתקן

אי־ בגלל - הסתיימו
כל־ 25וה־ 24ה־ הבנה.

 שבו דבר כל כי בטוח שכמעט קשים, כך
נכונים. לא פסים על יעלה - תתחילו אתם


