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אח!ם האם

מינית. מבחינה היוזם הוא אתה .13
 מתנחמת היא בכתה, שהיא לאחר .14

במעשי״אהבה.
ובסרטים. בספרים בוכה היא האם .15
בעלי־חיים. אוהבת היא .16
והמח הקובעת להיות מעדיפה היא .17

ליטה.
 אירוע תשכח אם עמוקות תיפגע היא .18

יוס״נישואים. או יום־הולדת חשוב,
 יגונה את כמטביעה מוכרת היא .19

המרה. בטיפה
משתנים. מצבי־רוח בעלת היא .20

נקודות 30 —20 •
 שלך בת״הדגים את מכיר שאינן נראה
או מאוד מעט יודע ואתה זמן, מספיק

• 51 — 60:
 קשה מאוד שרימית. נראה התוצאות, לפי
 שאתה כפי רבה, ביסודיות דגים בת להכיר

 ומסתירות שומרות תמיד הן להכירה. טוען
 אותה מכיר באמת אתה אם אבל משהו.
 כי מכן, מאושרת כל-כך לא בטח היא היטב
 יכול טוב כל״כן להכירה שהצלחת זה עצם

 שבע-רצון מדי יותר להיות לך לגרום
 רומאנטיות, שום אץ זה ובמצב מעצמן,

עבורה. הכרחי דבר זה ורומאנטיקה
- הדגים בעלך או חברך •

אותו? מכירה את האם
עצמאי. הוא .1

להכירו. קשה .14
מיני. מאוד הוא .15
אהבה. ללא ממין סולד הוא .16
ילדים. אוהב הוא .17
בצוותא. לשתות אוהב הוא .18
קרובות. לעיתים עצמו על מרחם הוא .19

• 20 — 30:
 נראה הזה. הגבר עם רב זמן בילית לא

 מה בכל מאוד איטית שלן שההתקדמות
 אפשרות עימו. עמוקה להיכרות שקשור
 אמיתי, דגים טיפוס לא שהוא היא אחרת

 - האדמה מזלות - אחרים ממזלות ומושפע
 * במזלות בעצמן את אם גדי. בתולה, שור,

להתאים. תוכלו האדמה
• 31 — 50:

ואת אמיתי, בן־דגים לן יש ספק, ללא

מכירים
זה? את זה

 או אשתן בת״זוגך, את מכיר אתה האם
 מכירה היא האם דגים! מזל בת חברתן
 על- שחובר בזק מיבחן להלן הדגים! אותן,

 ענו קינג. טרי הבריטית האסטרולוגית ידי
 תשובה כל ליד ורישמו השאלות על בכנות

לא. - 1 לפעמים. - 2 כן; - 3 הנקודות. את
 יכול אתה בעיניה, מביט כשאתה .1
חושבת. היא מה לדעת

רומאנטית. היא .2
 לתת שיש לדיעה מתנגדת היא .3

לנשים. שיוויון־זכויות
סודיות. אוהבת היא .4
 קשר ללא טהורה, תאווה נגד היא .5

לרגשות!
קנאית. היא .6
ושמלות. חצאיות ללבוש אוהבת היא .7
להחליט. לא״יודעת היא .8
רגשנית. היא .9

בקלות. נפגעת היא .10
ילדותית. היא .11
 ומבלבלים מביכים כספים ענייני .12

אותה.

-1 אינה בוודאי היא
שאתה מנו מאושרת

כל־נו אותה מניד
צוינה ואת 1 - טוב

והשניע 1 כתות
 אחד הסבר להיות יכול אופן, בכל דותיה.

 השפעות לה שיש והוא הניקוד, לתוצאות
 מדי יותר היא אחרים. ממזלות חזקות

 בת־דגים שתהיה מכדי ומשוחררת מעשית
 - האדמה ממזלות השפעות לה יש טהורה.

גדי. או בתולה שור,
• 31 — 50:

 בת״דגים לן שמצאת נראה בר-מזל. אתה
מהת יותר לה שיש ואופיינית, אמיתית

 השליליות: מאשר המזל של החיוביות כונות
 איתה. תישאר נבון, ואתה שכל לן יש אם
 - זה רק לא האידיאלית. האשה כמעט היא

 ותהיו אותה, ומערין מבין גם שאתה נראה
יחדיו. מאושרים

 כשהוא הרבה לשתות נושה הוא .2
מדוכדן.

מהחלטות. להימנע משתדל הוא .3
רומאנטי. הוא .4
היפוכונדר. הוא .5
בעלי״חיים. אוהב הוא .6
בסקס. להוביל אוהב הוא .7
ארטיסט. הוא .8
 שאת להרגיש לן לתת משלו דרך לו יש .9

אשה.
רגשן. הוא .10
שאפתנות. חסר טיפוס הוא .11
בו. לפגוע קל .12
מצב״רוחו. על משפיעה מוסיקה .13

 איתו, להיזהר צריכה את היטב. אותו מבינה
 מאוד בצורה חייו על להשפיע בכוחן יש כי

 שאתם נראה ואישית. מיקצועית רצינית,
 בטוח אז לא, ואם זמן, הרבה די כבר ביחד

שתהיו.
• 51 — 60:

 אחד אף סודיים, כל-כן שהדגים זה בגלל
 שאת כפי ביסודיות כה אותו מכיר אינו

 כנה שהיית סביר לא מאוד לכן מתיימרת.
 - כן ואם לשאלון, כשענית במאת־האחוזים

 יכולה את אם מכך. יתלהב שלן הדגים אז
 שאיבד ירגיש הוא טוב, כל-כן אותו לקרוא

 אותו מכירה שאת ספק אין מעצמו. חלק
מאליו. כמובן אותו ומקבלת מדי, טוב

**************** ****************************************************** ****************** ************************************************* ו*,**
 מידידים להתרחק עדיף בחודש 26וב־ 25ב״

 לכם לגרום עלולים אלה במיקרה, שפוגשים
ב קשור זה רב. לרוגז

 מדויי- לא אינפורמציה
 אל לכם, שיעבירו קת

 מסקנות להסיק תמהרו
קרו באנשים לפגוע או 3|

שאינ מידע בגלל בים
ב בדיוקו. בטוחים כם

 שתהיו כדאי כספים
נו אתם - זהירים יותר
בפ עסקות לבצע טים

ש שמה ובאמונה זיזות
 לא זה להיות. מוכרח שיהיה רוצים אתם
 גדולות. להוצאות או להתחייבויות הזמן

* * *
 לכם גורמים לעבודה שותפים או הזוג בני

 מה כמעט, שליטה חסרות זעם להתפרצויות
 בדרן לכם אופייני שלא
ל הופכים אתם כלל.
ומגי מדי רגישים היות
 אל בקיצוניות. בים

פרי על להחליט תמהרו
לקי ואפילו ניתוק דה,
 זמני, באופן חופשה חת
 לכם לגרום עלול זה כל

 יותר. מאוחר לחרטה
 לגרום עלולה הבריאות

 לא זה השבוע, לדאגה
 שאתם ממה יותר עצמכם על לקחת הזמן

 יותר. חשובה הבריאות - לבצע מסוגלים
* * *

 אתם שבו במקום לכם נוח לא מאוד
 יום-יום חוגג. שהבלגאן גדמה עובדים.

 שונות שמועות מגיעות
מסו ואינכם ומשונות,

 את אפילו לתכנן גלים
מאוד. הקרוב העתיד

 להשאיר רצוי כן אם
ולהי שהוא כמות הכל
 ולוא שינוי, מלבצע מנע

 הקפידו ביותר. הקטן
שתי על לשמור מאוד

לפ שמנסה מי יש קה,
 כל-כן וזאת נגדכם, עול

 מישהו הוא. מ* לזהות תוכלו שלא בשקט,
קשר. ייצור רב זמן התראיתם לא שעמו

בינ כי אם להשתפר, עומד הבריאות מצב
 ולהימנע עצמכם על לשמור עליכם תיים

הכר שאינם ממאמצים
הרומאנ בתחום חיים.
פגי מאוד אתם טיקה

 קשרים ורגישים, עים
עומ מזמן לא שהחלו

למיבחן, השמע דים
 ייאלץ הזוג שבן יתכן

 עקב מה לזמן להיפרד
 לא זמן לפרק נסיעה
.נוס־ אפשרות אן ארוך.

 לכם שיתגלה היא פת
 לפני להשלים. תוכלו לא שעימו משהו לפתע

 להמתין. עדיף דראסטי צעד עושים שאתם
* * ★

 אי- הבריאות. כן וכמו קל, אינו הרוח מצב
 עליכם עצמכם, את להזניח להמשין אפשר
 ולברר לבדיקות לגשת

שבע יתכן הבעיה■ מהי
 קשורות הבריאות יות

 מישפחה לבני דווקא
או לא זה אן קרובים,

 ה' מחוסנים. שאתם מר
 הם בחודש 1וה־ 28

 רגישים היותר הימים
 בענייני הזו. מבחינה
 יבואו לפתע כספים,
 מכל בדרישות אליכם

 אלא ברירה תהיה שלא יתכן כיוונים, מיני
 לידידים. או קרובים מישפחה לבני לפנות

* * *
 מצב להשגחה, זקוק המישפחה מבני מישהו

 מוצאים אתם ושוב טוב, אינו שלו הבריאות
ה בתפקיד עצמכם את

ב־ בטיפול הקשור מוכר,
 עם ביחסים אחרים.
 לוותר תיאלצו בני־הזוג

 שהם מה כל את ולקבל
 הזמן לא זה מציעים.

נפרדות. תוכניות לתכנן
להת־ אלא ברירה אין

אלי עצמכם את 'אים
 אתם זה ברגע הם.

 לראות אינכם.מסןגלים
 טוב הכספי מצבכם שהיא. כפי התמונה את
עסקות. של בביצוע זהירים שתהיו כדאי אך

3 $

■חזר■

 ולצאת לנוח שתנצלו כדאי 26וה״ 25ה- את
 עליכם המוטלות ההתחייבויות מעול קצת

מרג פגישה זו. בתקופה
ב צפויה ומשמחת שת

 אל והפעם ימים, אותם
 הזדט- השני לצד תתנו

מפגישה, להתחמק נות 1 4.
 כדאי לא תירוץ שום

 להי- הזמן זה שיתקבל,
כמ שכבר מה על לחם .

 לוותר וחבל הושג, עט
 ואי חששות בגלל רק

בחו 1וב- 28ב- בטחון.
 ומלבד באורחים, מוצפים שתהיו נראה דש

 באירוח. עסוקים להיות תצטרכו העבודה
* * ★

 אלה לאוזניכם, יגיעו משמחות בשורות
 בקרוב בעבודה. לעתידכם בעיקר קשורות

מ ליהנות תוכלו מאוד
ומתפ התנאים שיפור

 .זח כל מעניין. יותר קיד
 של סופו לפני יהיה לא

 מקום ומכל מרס, חודש
 את מתכננים אתם אם

 בכם. תלוי והכל השינוי
 1ל־ שתמתינו כדאי

ל לפחות או באפריל,
 בני מרס. חודש אמצע

 לעבודה ושותפים הזוג
 שאתם יתכן אבל אתכם, ומרגיזים מכעיסים
 שליליות. מסקנות להסיק מדי ממהרים

* * *
 הקשור בבל ביחוד מעצבנים, דברים הרבה

 נכתב שכבר בפי המישפחה. ולבני למגורים
 גם שעברה, בפעם כאן

 ממשיכים אתם השבוע
אינס מבעיות לסבול
 שאי- מטלפונים טלציה,

ומ היטב פועלים נם
בלע חיוניים, מכשירים

 לנהל אפשר אי דיהם
בבית. נורמאליים חיים

 ל- גורמים מישפחה בני
בגלל בעיקר לדאגה, כם ^

 גם אך לקויה, בריאות
 אותם ולהוציא אותם לעודד הצורן בגלל

טוב. רות מצב אין לכם כשגם רוח, ממצבי

! ■ ■ ? ! ״ ■ ס

הבחי מכל דרכים פרשת על עומדים אתם
 בעצם שינוי מתחולל קרובים ביחסים נות.

אך הנוכחית. התקופה ______
 השטח את שתפנו ברגע

/ •8״  שהשי- כך עם ותשלימו י<• ן
תצלי להתבצע, חייב נוי * י ■יי.

 חייכם את לארגן חו
ו שקטה יותר בצורה
 שנראה למרות נעימה.

8|₪ להפסיד, מה המון שיש י<
 זמן ותוך נכון, לא זה

חופשיים, תרגישו קצר
מאו ואפילו משוחררים

 זו. בתקופה מומלצות אינן נסיעות שרים.
בחודש. 3ל־ 1ה־ בין לא - ברירה אין ואם

* * *
 זו והפעם להטריד, ממשיכות כספיות בעיות

 מה יש בהחלט סיבה, חסרת דאגה סתם לא
והזהי העירנות לדאוג.

עכ דרושים מאוד רות
 לסבן הזמן לא זה שיו,

ש צורה בשום כספים
 לא לב לשים וצרין היא,

ב החוק עם להסתבך
 על מדובר זה. עניין

 בנהיגה קלות עבירות
 טפסים מילוי אי ועל

מ לגופים והתחייבויות
 וממוסגרים. מוסדים

 לעבור או שיפוצים לבצע מתבוננים בבית
המתאים. הזמן לא בהחלט זה אחד. למקום

* ★ ★
 אתכם ודיכאו הציקו כך שכל מהבעיות חלק
 תרחיקו אם לפתור אפשר האחרון בזמן

 לנסיעה הכוונה מאוד.
 לצורך אם אחרת, לארץ

כדי אפילו או השתלמות
קי

ללמד •
או ולהעמיד לקח אותו

חדשה. מציאות לפני תו
 כבד קצת הרוח מצב

מבולבלים, מאוד ואתם
 תתייעצו אם יהיה טוב
הא ממזלות מישהו אם

יכולים אלה בתולה. או שור גדי, היינו דמה,

 קרוב. מאדם להיפרד
הזמן שהגיע יתכן

התמונה. של להבהרתה רבות לכם לתרום
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