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מדים
בנימיני

החודש: מזל
■ ■ ■ ■

 וחיוב■ האג■
דגים מזר עור

 הם ופתוחים, רגישים הם דגים מזל ילידי
 סוד שומרי הסביבה, את וקולטים סופגים

 ואינם לחולשת״אופי נוטים תמימים,
 כפות הוא בגופם הרגיש הגוף חלק מעשיים.
 בכף־הרגל משתמשים כולנו הרגליים.
 משתמשים דגים מזל בני ולריצה. להליכה

 הם ומהבעיות. מהמציאות לברוח כדי בה
 עולם עם להתמודד ולא לברוח מעדיפים

המציאות.
 את מוכיחה הדימיון לעולם הבריחה

 לפעמים אן כמוצלחת, לפעמים עצמה
 לעולם בורחים הם אם לצרות. להם גורמת

 ליצירה פונים הם חיובית, בצורה הדימיון
 במיוחד יבלטו הם יצירתית עבודה ובכל

במ בולטים וברעיונותיהם. בכישרונותיהם
 הדרמה, הריקוד, בשטח הכישרונות יוחד

והקולנוע. השירה
 מובילים ואשליות חלומות סתם אולם

 רגישים דגים בני סתום. למבוי אותם
 למצב רגישים הם חזקה. בצורה לסביבתם

 לחוש הופכת ורגישותם הזולת של רוחו
 מזל את להונות מאוד קל זאת, ובכל מיסטי.

 על האחרים. המזלות את מאשר יותר דגים
שמאפ בציניות מתעטפים הם אין רוב פי

 מקבלים הם הנוכל. את לתפוס להם שרת
שהוא. כפי האדם את

 תמיד והם מישהו, מחבבים כשהדגים
הם אין לאהוב, משהו או מישהו מוצאים

 וכך, שבו. השליליים הדברים על מסתכלים
 מדיום או גורו עם עמוקה שיחה כדי תוך

 בפח, ליפול יכולים הם כספים מהם הסוחט
 בני ששילמו. למחיר להתייחס לא וכלל
 לטפל נהנים הם עצמם. את מקריבים דגים

 לבעלי- לילדים, לקשישים, לעזור בחולים,
 למיניהם. גורל ומוכי אסירים ולבקר חיים

בהתנדבות. סוציאליים עובדים כעין הם
!דיאטה תחנה
 לעצמם לאמץ נוטים דגים מזל בני

 שנמצא מהסוג וקצרות, חריפות דיאטות
 את לאבד מסוגלים הם זמן. באותו באופנה
 לזכור עליהם רעב. מבעיות ולסבול האיזון

בשטחים וגם מעשה״ניסים. אינה שדיאטה

 כבד תרד, כמו טיבעי ממקור מזון ולקבל
ועוף. בקר

עבודה
 עצמם על להשפיע הסוגסטיבית התכונה

 האדם נפש את להבין והיכולת זולתם ועל
 דגים בני הרבה כל־כן מושכת אשר היא

 המשיכה להסוות, הכישרון למישחק.
 את המושכים הם הפורה, והדימיון לאשליה

 תיכנון־אופנה דוגמת למיקצועות הדגים
 את להשיג מנסים הם וקוסמטיקה.

 מזל הם הדגים הקלה. בדרך מטרותיהם
 הקלה הדרן את תמיד מחפשים והמים מים

 הם בדרכם. הנקרה דבר כל ועוקפים
ונפשית. פיסית נוחיות אוהבים

 מדיאטה כתוצאה שנוצרה הבריאותית
 את מקבל אינו והגוף מאחר חריפה,

לתיפקודו. ההכרחיים החומרים
 מעדיפים. הם מה יודעים אינם דגים בני

 אוהבים הם שאותם המיוחדים המאכלים
 הם להשיגם. ניתן שלא או מאוד יקרים הם
 לאכול ומסוגלים מפירסומות מושפעים גם

 לתזונה קשר ללא מזון של עצומות כמויות
 עצמם את מטביעים הם לגופם. הדרושה
 את שמגבירים באלכוהול או בסמים

 מהמעגל לצאת היחידה הדרן התיאבון.
 שלהם. באינטואיציה להשתמש היא הסגור

 הם וחזקים. עמוקים שלהם האינסטינקטים
להקפיד ועליהם מאנמיה להיזהר חייבים

 סינטטיים, סיבים למיניהם, פלסטיק
 מיזרונים כמו בשינה הקשורים אביזרים

 בדגים. מקורם אחרים רבים נוחיות ועזרי
 דגים מזל בני את למצוא אפשר לכן

 כמו נוחיות ביצירת הקשורות בתעשיות
 תעשיית״ ריפוד, בגדים, סדינים, מיזרונים,
ורוקחות. התרופות

 מן רבים הרגל בכף דגים שליטת בגלל
 הם נעליים. וסוחרי יצרני הם הדגים

 בזולת הקשורים במיקצועות גם מתעסקים
 ובחולים, בנוער טיפול סוציאלית, עזרה כמו

 דוגמנות, אופנה, מישחק, אשליות, יצירת
 גם שעוסקים יש זנות. ואף שינה אבזרי

המפותחת האינטואיציה בגלל במתמטיקה

 מגידי כמו מדיומיסטים ובמקצועות שלהם,
 ריקוד- הציור, המוסיקה, האמנות, עתידות.

 מיקצועות הם והפנטומימה הבימוי הבלט,
דגים. מזל לבני הם גם המתאימים

הרגש חיי
 ומקבלים פסיביים הם הדגים רוב פי על

 הוא קשר כל לכן הזוג, בן חסרונות כל את
 רומאנטיים הם מטיבעם עבורם. מדי עמוק

 בצד חזקים אינם הם אך נאמנים, ושותפים
 למישענת זקוקים הם הקשר. של המעשי

 ובאשליות בחלומות שקועים הם ולעידוד.
 של ברשת ליבם את לכבוש אפשר ולפעמים

ואשליות. שקרים
 להעניק ויודעת נשית היא דגים מזל בת
 זקוקה עצמה היא גבריות. תחושת לגבר

 גברים מדי. תלויה היא ולעיתים למישענת
 שלהם, הנישואין מחיי המתוסכלים רבים,

 היודעת דגים מזל בת מאהבת להם מוצאים
הגבריות. תחושת את בהם לחזק

נטיות
 בכל להפריז היא הדגים של הנטיות אחת

 נוטים הם חוש־מידה. להם אין דבר.
 ובכדורים בתרופות או באחרים, להיתלות

 להרגיע וכדי חרדות בגלל בעיקר נובע וזה
 הם לשינה גם להירדם. או לעורר כאבים,
בריחה. צורת עוד זוהי להתמכר. עלולים

 הירח שבו ביום להיוולד יכול גדי מזל בן
 יהיה גדי שאותו כך דגים, במזל נמצא

 בנוסף דגים מזל מתכונות מאוד מושפע
 שהירח למי אצלו. שקיימות הגדי לתכונות

 לקבל מאוד קשה דגים במזל נמצא שלו
 שינוי. מכל וחושש פגיע רגיש, הוא החלטות.

 לעיתים שהיא שלו, החזקה האינטואיציה
 בעל מאוד. לו עוזרת העל-חושי, גבול על

 נוטה דימיון. ובעל עדין הוא בדגים הירח
 נפשיים במשברים בדיכאון, לשקוע

ומעודד. חזק בן־זוג לידו וצייד ובייאוש
 עיניים בעלי הם בדגים האופק בעלי
 מעורפל רחוק, מבטם אבל ועגולות, גדולות

 ארוד וצווארם מודגש הסנטר וחסר-ריכוז.
 גופם כבדה. והליכתם קטנות ידיהם וצר.
 עגולות הכתפיים להשמנה, נטייה ובעל עגול

 מתגלגל צחוק לפעמים או מקסים, וחייד
 דמעות של שפע לצד אותם, מאפיינים
 שלאחרים פגיעה בגלל לפתע, שפורצות

אותה. להבין קשה

נו ואתם אלה בימים חזקים חשים אינכם
 לסבול ונטייה חולשה עייפות, לחלות. טים

 מציקים מכאבי-דאש
 ישנות ומחלות לכם

את ומטרידות שבות
 זקוקים שאתם אף כם.

 כדאי מנוחה, להרבה
 להזדמנויות לב לשים

בתחו סביבכם שצצות
 להח- חבל שמים, מים

 תוכלו בעבודה מיצן.
לה וגם להילחם עכשיו

 שעליו הדבר את שיג
 אל תנהגו שבה הדרך ממושך. זמן נלחמתם
 בטקט. נהגו קובעת, העמיתים או הממונים

* * *
 אינכם עכשיו. פעירם מאוד שלכם החברה חיי•

 תמר לא אם נם להתלים. ונצמרם בבית •נשבים
עצמ את תמצאן ואת ת□
 רבה בפעילות לפתע כם
לס חמהח אל התיל. מן

חשי יש זו בתקזפה רב.
 אנשים להכיר ודולר, בות

 להתחיל ולנסות חדשים
 ההתלבטות חדש. כקשר
באח לכם שהיחה הקשה

 אך ,להסתיים עומדת רונה
ח שעליהן הדרכים כר

עכ מתאימות. אינן שבתם
 פופולאריים םאור אתם הנמנה. הדרך תימצא שיו

 עיקביות. על שימרו השני. בני־המין את ומושבים
★ * ★

 גוזלות בגי-מישפחה של בריאות בעיות
 עד ה״גג לדאגה. גורמות ואף רב זמן מכם

 יחיו לא בחודש ג3ה-
 ידיעה זו. מסיבה קלים

 להגיע עלולה מעציבה
תוכנ לשנות ותצטרכו

 למי עידוד ולתת יות
לחיזוק. מכם שמצפה
 מצבכם כספים בענייני

תפ אם אולם רגיש, די
ובחשא במהירות עלו
להיש להגיע תוכלו יות
 דווקא מפתיעים גים

 הכרחיים שאינם נכסים מכירות השבוע.
יותר. מאוחר עצמם את יוכיחו עבורכם

^5■

 הע־ נלהעיר לכעוס לריב. להתפרץ. נוטים אתם
 אבל בדרך־כלל. לבם אופייני אינו זר, פונעות. רוח

ל לבם קשה ארה בימים
ה־1 הכעס על השתלט

 □לטח ח תופעה תוקפנות.
 ז3ל־ ה־ס! בין בעיקר

מצ ו5וה־ 14,־ד בחודש.
 בריאות בע־נח על ביעים

בני־מישפ־ של או שלכם
 על שתשלחו חשוב חה.

מסבשי־ בעיקר הירדים.
 חסים או חשמליים רם
מ משמחת דרעה 1צפ

 16ה־ נדן לנסיעה לתוכלת אף ואולי אחרת ארץ
 בלבד. עצמכם על ס־מס בעבודה בחודש. 18ל־

★ * *
או במיוחד, טוב אינו עדיין הבריאות מצב

שי כבר יש האחרונים השבועות לעומת לם
מש אתם בעבודה פור.

 אך מאמץ, הרבה קיעים
ה מתוצאות. נהנים לא
 איטי בקצב מתנהל כל

 שתגוחו כדאי מהרגיל.
 גופכם בשינה. ותרבו

 עייפים ואתם חזק אינו
 למלא מסוגלים ואינכם

שא משימות אותן את
 מעצמכם. דורשים תם
ר אתם בחודש 14ב-  נ

 תיהנו בחודש ג5ב- ולהסתכסך. לריב טים
 רומאנטית. מפגישה או חדשה מהיכרות

* * *
 השותפים או בוי־הוונ יותר טוב להתיש תתחילו
 את שתתאימו נברא׳ בתוכניות שיעי על חושבים

 זה אין ארהס. עצמכם
 וכראי רבד. לתבנן הזמן

 ואף רהחפתחו־זת להמתין
למענם. וויתור על לחשוב

 נורמים במישפחה ירדים
רכך, הסיבה אולם לדאנה.

 נראית שהיא אף־על־פ׳
ותוכ נכווה אינה מוצדקת. ן

 לא דבר ולהרנע. לשוב לו
 לא שלכם והחשש יקרה

בחו 15וב* 14ב־ ׳תאמח.
 לחדל נסיעה טוב. לא להתיש עלולים אתם רש

טובות לתוצאות יביאו אחרת ארץ עם קשרם 1א

■ ן

 אולם אתכם, מדאיגים עדיין כספים ענייני
חד דרכים בפניכם נפתחות עכשיו דווקא

חשו והזדמנויות שות
 מצבכם את לשפר בות

 להחליט חשוב הכלכלי.
 בלא ולפעול במהירות

 מתיחות תיתכן היסוס.
 בגלל המישפחה בקרב
מגורים. או דירה בעיית

ה בין בעיקר יהיה זח
 פגישה בחודש. ג3ל- גג

 שיחת-טל- או מרגשת
 ג5ב־ או ג4ב- צפויה פון

 הרגש ענייני את לקדם תוכלו בחודש.
 השני. המין בני עם מפגישות וליהנות

* * *
 עבודה, לצורך וראיעוח שיחות פנישות, נסיעות.
חר באנשים תפגשו הקרוב. השבוע אח יאפיינו

 שתשאיר! והחשם שים
ש מסר, יותר קובע עליהם

 עתיר־ לכם. מתארים אתם
מ לא חלו׳ המיקצועי בם
 שאתם בקשרים עט

 בימים ליצור מצליחים
 אתם בת״־התש אלה.
 תזכרו לאר״ם.1פ!פ מאוד

 בקשרים להתחיל עכשיו
 קשרם לחדש 1א חדנעים,
 הוא בחודש ו4ר,־ שנוחקו.

 ו7ול־ 16ל־ בשקט להניע וסו לפורענות. מועד יום
 מרוצים. להיות טובה סיבה לבם !תהיה בחודש

* * *
 דווקא אבל אתכם, מדאיגים כספים ענייני

המ את לשפר לכם מאפשר הקרוב השבוע
לק לדעת רק צריך צב.
 מה את נכון ולפרש רוא

 ביקשתם אם שקורה.
 על חשבתם או הלוואה
 תוכלו יקר נכס מכירת
מבוקשכם, את להשיג
 לפעול צורך יש אולם

 לחו״ל נסיעה במהירות.
 יתכן הפרק. על עולה

 לענייני קשורה שזו
לק יכולה היא עבודה.

 של מחדש אירגון חשובים. אינטרסים דם
יקרה. הוצאה להוות עלול מקום־המגורים

 אולם השני. המין יר על םקובליס מאוד אתם
 אתם ורעוע ישן קשר רוחק יכולת תוסר טרל

 וחדמעח להחםיץ ערזרם
ש למה לב שיסו בה.1תש

לבי צאו מסביבכם, קשה
 חבר !למיפנשיס לויים
 אושים להכיר חשוב ת״ס.

ובבית, בעבודה חדשים.
להתפרצויות־ נזטים אתם
ש פזיזים ולמעשים בעס

נזק. לבם לנתם יבולים
להי מנטייה סובליס אתם
ב חדים מסבשירס פצע

 בחזדש. 15ב־1 14ב־ הפתעה זהירות. חיסר של
 בהעלאת־שכר. אז בסכזם־כסף ומדובר יחבן

* * *
 מן רבה לב תשומת דורשת שלכם הבריאות

 בימים אבל להתפנק, רגילים אינכם הרגיל.
מ טובלים אתם אלה

מוכ היו שלא תופעות
 עכשיו. עד לכם רות

 פוקדת רבה עייפות
 על לתת ועליכם אתכם

 עד ה-גג הדעת. את כן
ק יהיו בחודש ג3ל-

 צפוי בחודש ג4ב- שים.
 יתכן בעבודה, טיבסוך
 אבל צודקים, שאתם

 אינם וההשפעה הכוח
 התנהגות על להתחרט עלולים ואתם בידכם

 הטוב. שמכם על לשמור דאגו נמהרת.
* * *

 תרום עלולים סומכים, אתם שעליה□ •ררים.
 10ה־ בץ בעיקר הזהרו למק. ואפילו לאמבר, לכם

 זהירים היו בחודש. ו3ל־
א! מורים שאתם מה בכר

מנע־ אינמרסים מספרים.
לו עלודם לשלבם רם
 תוכלו לנזק. לכם חם

 ובסודיות בשקט לפעור
 בחודש ו5ב־ או 14ב־ רבה
חשוב. היש! להשיו ואף

 שמים אחים. עם פגישות
 יקדמו חדשים מכרם או

 בעבודה אם התוכניות, את
 סוף- לסיים חובל! עכשיו הרומאנטי. בתחום אז

רב. זמן בבר שנמשך הלא־יציב הקשו אח סוף
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