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ם רי מ
בניכזיני

ל החודש: מז

□ ני
 מתאים מ■

1 לדגים
 לחיות איד לדעת שציין מהמזלות אחד

ומ מורכב מזל זהו דגים. מזל הוא איתו
 חברות אף או שחיי״נישואין וכדי סובך,

 הדברים הם מה לדעת צריך מעמד יחזיקו
לח המסוגל הטיפוס מיהו להם. החשובים

עימם! מסתדר לא מי עימם! יות
 למזל מתאימים ההתאמות טבלת לפי
 וסרטן, עקרב דהיינו, המים, מזלות דגים

 בתולה. ולפעמים גדי שור, האדמה, ומזלות
 להכין צורן יש במדוייק לדעת כדי אולם
 רק המפות. שתי בין ולהשוות אישית, מפה

משו לחיים הסיכוי מהו לדעת אפשר אז
ופרידות. חסרי־משברים תפים

ההת מהי השנה! קורה מה היא השאלה
188/89ב- דגים מזל לבני המזלות של אמה

טרה עם דגים ♦
 לא אן בגלגל-המזלות, שכנים אמנם

 בני עוברים אלה בימים טובה. שכנות תמיד
 ההתנהגות החם, המזג קשה. די תקופה טלה

 המאפיינים וכל חוסר־הסבלגות הנמהרת,
 כעת, דווקא עכשיו. בולשים פחות הטלה של

 יכול דגים בני עם הקשר טלה, לבני כשקשה
 מטים עוזרים, הדגים צרה בשעת להצליח.

 כמיטב ולעודד לעזור ומנסים לצרות אוזן
קשר. על לשמור מאוד כדאי יכולתם.
ם י דנ ר1ש עם •

 עקשן אמנם השוד כלל. בדרן מתאימים
★**♦*♦*׳ס■*** * +*+***>■♦ ♦♦♦*♦****

 לדגים. כמישענת משמש הוא אבל יותר,
 והתיסבוכת הכפילות את מכיר אינו שור

 ממשיך הוא כן ועל הדגים, של הפנימית
 נחמד ביניהם והקשר עצמו הוא להיות
 יהיו ביניהם היחסים זו בתקופה ונעים.
כלל. בדרך מאשר יותר טובים

ם דגי תאומים עם •
 שייכים שניהם מתאימים. כל־כך לא

 להבין מנסה תאומים בן הכפולים. למזלות
 הוא האינטלקט הרי כי בשיכלו, הדגים את

 ועם רגשות, על בנוי הדגים שלו. החזק הצד
 קשר על לשמור מאוד קשה הטוב הרצון כל

 לתקופות ממושכת. לתקופה ובטוח יציב
 ארוכות ובתקופות ביחד, להם טוב קצרות

 יעמדו הם עכשיו במשברים. שרויים הם
 התאומים הקרובה בשנה מיבחנים. לפני

וה יותר, מתאימים קשרים להם מחפשים
 המישמר. על לעמוד צריכים דגים

סרטן עם #דגים
ומר מבינים הם והרמוני. טוב קשר זהו
 ייי־נישות הרגשנות, למרות זה. את זה גישים

ובקיצו במהירות המשתנים ומצבי־הרוח
 שחשוב מה ביחד. היטב מסתדרים הם ניות

 השנה, קשה יהיה סרטן מזל לבני ההבנה. זו
 דגים. בני של בתמיכתם להיעזר יוכלו והם
 והשתתפות. חום עליהם ירעיפו אלה

המא הקודרים, שמצבי-הרוח היא הבעייה
 הדגים, את מדכאים הסרטגים, את פיינים

 צפויה. לא להתנהגות להביא עלול וזה
אריה עם ♦רגים

 טוב רצון קצת עם אבל מתאים, בדיוק לא
 ממש האריה ביחד. לחיות מסוגלים הם

 את נותן הוא בו. הדגים של מהתלות נהנה
המ העניינים את מארגן הוא ההוראות.

 מי על לו שיש שיודע והדגים, עשיים.
 לעיתים, יותר. ובטוח שקט נעשה להישען,

 ולבכות, לתבוע להיעלב, מתחיל כשהדגים
 כאלה במיקרים סבלנותו. את האריה מאבד

 מחפש אחרות, מפרשות האריה מתנזר לא
 הם השנה סובל. והדגים נוספים קשרים לו

לא-רע. להסתדר יוכלו
בתודה עם דגים •

 על נמצאים הם משיכה. איזו ביניהם יש
 מקשים ביניהם ההבדלים אבל משותף, ציר
מעשי, הבתולה וקבוע. יציב קשר שמירת על

 הקשר את ביקורתי. ומאוד תכליתי ענייני,
 הדגים הרגשות. על דווקא מבסס אינו

 אחרים. עולמות מחפש הוא להיפך. בדיוק
 מדברים עניין ועושה מעשי אינו הוא

 מביא זה לבתולה. חסרי״חשיבות שנראים
 ועלבון פגיעה ולתחושות הבתולה של לרוגז

 לשתף יוכלו זאת בכל הם השנה הדגים. של
 והם קשות, תקופות עברו שניהם פעולה.

 על יותר. קלה בתקופה עכשיו מתחילים
 המיקצועי בעניין הבתולה את לעודד הדגים

 לנסות צריך הבתולה ביטחון. לו ולהעניק
חם. יחס ולהחזיר

ם מאזניים עם ♦דגי
 קשר התחיל אם אבל התאמה, בדיוק לא
 שלמאזניים לזכור צריך לבססו. אפשר
עו החיצוני הרושם יאמרו. מה מאוד חשוב

 הוא גם דגים העדיפויות. סולם בראש מד
 יפה להיראות צורך לו ויש טוב, טעם בעל

 יפי-מראה, בדרך־כלל הם הדגים ומיוחד.
מש אינה ההופעה אבל להתלבש, ויודעים

 העולם את להם יש לחיים. כתוכן להם משת
 את משתפים אינם שבו שלהם, הפנימי

 למאזניים, להפריע שיכול מה האחרים,
 מרגשות. גדול כך כל עניין עושה שאינו
 כתף יושיט שהדגים מאוד חשוב השנה
 מאזניים, לבני להם, קשה למאזניים. ויעזור

ול להקשיב לנחם, כדי נולד ממש והדגים
 בסביבה. בעיות כשיש השתתף

ם דגי עקרב עם •
 גם מתאימים הם לזה. זה נמשכים מאוד

וב לעקרב מאוד חשוב המינית, מהבחינה
 הוא ומציית. מקשיב משרת, הדגים כלל.
 דורש העקרב בהצגה. הראשי השחקן אינו

 מסו- גבול עד מוכן והדגים מלאה, הזדהות
 העקרבים ביניהם. קל אינו המצב השנה יים.

 די יוצאים והדגים מדי, יותר לעצמם הירשו
 ידאגו ביניהם שבקשרים חשוב מקופחים.

 בטוח לא זה בעניין ולכספם. לרכושם הדגים
הוגנים. כל״כך יהיו שהעקרבים

ם דני קשת עם ♦
 יתכן לא כזה. בקשר להתחיל לא עדיף

 הקשת שונים. מדי יותר הם טוב. יילד שזה
 בו ייתלה שמישהו מוכן ואינו חופש, רוצה

 שנהנה הדגים, המידה. על יתר אליו ויתקרב
 מדמה הקשת, של האינטלקטואלי מהצד
במ אבל לחיים. מבין חבר שמצא לעצמו

 בשלום. לחיות מסוגלים אינם הם ציאות
 הקשת, ביום. פעמים שלוש נעלב הדגים
 מתעצבן בסדר, לא להיות סובל שאינו
 אחרי קל. יותר להם יהיה השנה ובורח.
 בכל אם - פירוד על שחשבו שנים שלוש

 מקירבה יהנו הם - מעמד החזיקו זאת
 מוגבל. בערבון תמיד, כמו אבל, מחודשת,
גדי עם ♦דגים

 של מצירוף טוב יותר מה התאמה. ממש
 לאבן משול הגדי שונים. כל־כך חומרים שני

 את ירטיב שהאחד רע לא למים. והדגים
 ממנו מוציא הגדי. את מעורר הדגים האחר.

 קיומם, על לדעת מעז לא שהוא הרגשות את
 בחוזקה מתקשר הגדי להתאכזב. מהפחד
הח ממתן מהמעשיות, נהנה והדגים לדגים,

 היומיום. מחיי הגדי של הפחד ומחוסר סות,
 זקוק הגדי לעניין. צוות ממש הם ביחד
 הדגים, ולסבלנות. לחום לחיבה, מאוד
שחל השנים בשלוש מהגדי לתמיכה שזכה

להש צריך מההתחייבות. לברוח נוטה פו,
הקשות. בשעותיו לגדי ולעזור קיע,

ם דגי דרי עם •
 שכנים הם המשותף. מן הרבה להם יש
 שניהם טובה. בשכנות וגרים המזלות בגלגל
ולהש לעזור אוהבים הומניטריים, מאוד
 משותף עניין מוצאים הם הזולת. בצער תתף

 הם על־טיבעית. תופעה בכל או במיסטיקה
 זה. את זה ומעניינים האינטואיציה עם חיים

 חום ליותר זקוק הדגים אחת. בעייה רק יש
 אוהב אינו הדגים להעניק. מוכן שהדלי ממה

 מוכן לא והדלי הדלי. של ההתרחקות את
 הדגים השנה חזקה. כל-כן ריגשית לקירבה

 בריאות בבעיות בעיקר לדלי, לעזור יובל
הדליים. את לפקוד העלולות
ם דגי דגים עם •

 באגודה, אלא בזוג, מדובר לא באן
 לפחות משתתפים כאן במועדון. או בקבוצה
לה יכולים הדגים רק לא אנשים. ארבעה

 מציאותי. ולא משונה כל״כך רעיון עלות
 הרי מצחיק. כמעט קשר זה דגים עם דגים

 הקרקע על והעמידה המעשיות המציאות,
ם אינן  יותר קשר זהו רוב פי על שלהם. בתחו
 אחד אם אבל, מוזר. ובאמת מרחף מדי

 הקשר האדמה ממזלות מושפע מהשניים
 כשהם ריגשית, מבחינה כי להצליח. יכול

זה. בלי זה יכולים לא פשוט הם מתאהבים,
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ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 פסק-זטן כעין להוות יוכלו בחודש 2וה- ה-ג
 ביקור, נסיעה, נוחה. שאינה תקופה בתוך

 מומלצים קצרה חופשה
עייפים, אתם מאוד.

וחסדי־מרץ. מדוכאים
חזקה, לחלות הנטייה
 החיים את לנהל ובדאי
בע יותר. איטי בקצב
ם בודה ת  לבצע רוצים א

 צריכים אך שינויים,
 לגבי סודיות על לשמור

 יכול מישהו התוכניות•
ש לפני אותן לסכל

 9ב״ ת מיקרי פגישה בביצוען. התחלתם
 ^ת.3{נ1 איפוק!/*/׳לוה מונס יו?׳*ו# גויר

★ ★ ★
ברי עניינים על דגש שמים בחודש 2וה־ ודג

 ענייני בני־מישפחה. של או שלכם אותיים
 ומד־ מטרידים כספים
ם אבל איגים, תת לא א

 הביז־ בעונת שוב חילו
 להסתדר. תצליחו בוזים

 אתכם, מקיפים ידידים
אינ ועוזרים. מעודדים

 ולהת* לצאת רגילים כם
 עכשיו בחברה. ערב
 ל־ אתכם יאלצו ממש
הרומאנ בתחום צאת.

מחו פגישות צפויות טי
 גם אך בעבר, חשובים שחיו מי עם דשות

 לחשובות. הזמן עם יהפכו חדשות היכרויות
* ★ ★

 שמעוניינים טי רומאנטיים. מאוד 2וה- ה״ג
 האפשרויות את לנצל יוכלו קשרים במציאת

 כל ללא להם שיזדמנו
יצטר האחרים מאמץ.

לב־ ולוותר להסכים כו
 על יתחרטו ולא ני-הזוג,

.4וב- 3ב- נוח פחות כך.
להר לא עלולים אתם

 נאלצים או טוב גיש
הזקו באנשים לטפל

נטי ענייני לעזרה. קים
 תשו- לקבל חייבים עות

 יש מיוחדת. םת-לב
ת ולטבול להיפגע נטייה לכס  שונות מתקלו

בקצרות. חן ארוכות, בנטיעות הן בדרך,

1סת1
י ; נ ו  - בי
לי 2> ו בי
ה
כ

1ואשי0
י 21 א מ  - ב

י 20 נ ו בי

 לחדל לנסיעות לצאת תוכלו שבו החודש זהו
 שלא נכון הקרובה. הנסיעה את לתכנן או

לנסוע, יכולים כולם
 ארצות עם קשרים אבל

 חשובים יהיו אחרות
 שקרובים יתכן מתמיד.

 יבואו ידידים או
 יוסיף אולי זה לביקור.

 יחיח אבל עבודה, לכם
 דרושה נחוץ. מאוד

 שקשור מה בכל זהירות
 על תעברו אל לחוק.
 מדובר אם אף החוק

 למה יחס ללא ביוקר לעלות עלול זח בחנייה.
 ולשווא. דואגים אתם בכספים, שעשיתם.

* ★ ★
 ומצב״הרוח הולך, הכל בחודש 2וב- ב-ג

 קל. יהיה לא השבוע בשאר אבל נחמד,
במיו כבד טצב-הרוח

 בחודש. 8וב״ 7ב- חד
עלו עצובות בשורות

 בני״מישפ- להניע. לות
לעז לפתע זקוקים חה
 למצוא ותצטרכו רה

ב תוכניות לשנות דרך
 הזוג בני האחרון. רגע

 וצריך מדי, תובעניים
 במקומם. להעמידם

 שוכחים אתם לפעמים
ם בקשר. לשלוט אמור מי  בכם שולטים א

 הזוג. בת או בן את שתחליפו הזמן הגיע
★ * ★

 אי־הסכמה צפו מתוחים. די 2וה־ 1ה־
 שתצטרכו יתכן בני״מישפחה. לבין ביניכם

חולים, בקרובים לטפל
 רגילים כבר אתם אבל
 המיקצועי במישור לכך.

מיו תקופה מתחילה
 אתם וחשובה. חדת

 או קידום לפני עומדים
 זה השבוע כבר שינוי.

 יקרו אחת בבת מתחיל.
 שכלל דברים מיני כל
 אל עליהם. חשבתם לא

 יותר הרבה זה דאגה,
 בתחום הראשון. ברגע לכם נראה משזה טוב

מושכת. הופעתכס חוגגים. אתם הרומנטי

חאזנייס
מ1ט31*£י31
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 יגרמו שיחת-טלפון או ראיון פגישה, נטיעה,
בחודש. 2ב־ או 1ב- והנאה קורת־רוח לכם

.4וב- ב-ג נוח פחות
מעצמ שתורידו כדאי

ש מהמטלות חלק כם
 יש עצמכם. על לקחתם

עבודה, מדי יותר לכם
 זה מאוד. עייפים ואתם

ה שאת לכך קשור לא
ם עבודה ת  מבצעים א

להער וזוכים בהצלחה
 המקורית הדרך על כה

ם שבה ת פועלים. א
 וכך בזמן, בדיוק להגיע עומדים סכומי-כסף

וגדולים. קטנים חובות להחזיר תוכלו
4ז ★ ★

 וההתפרצויות הכעס קל. יותר להיות מתחיל
 בני נוחה. אינה האווירה בבית נרגעים. קצת
 בני־מישפחח או הזוג

 לדרך מסכימים אינם
ם שבה ת  את מנחלים א

א זח חייכם.  השבוע ל
חו על לחתום המתאים

 לשכירת או לקניית זה
למ הקשור בכל דירה.
 להמתין כדאי גורים
 3ב־ יותר. מתאים לזמן

 דרושה בחודש 4וב־
 מה בכל מיוחדת זהירות
ם הרומאנטי בתחום בנסיעות. שקשור ת  א

הפתעות. חרבה צפויות מאוד. מצליחים
* * *

דג  עם תיפגשו מהנים. יהיו בחודש 2וה- ו
 ותוכלו נחמדה בסביבה תבלו אנשים, הרבה

 נטיעה או בילוי לתכנן
לצו חבר עם משותפת

 מיק- עניין קידום רך
 שתעשו מה כל צועי.

לכם. יילך ימים באותם
 עיטקות לבצע רצוי לא

הש חוזים על וחתימה
 או 3ב- לא ובפרט בוע,

בחו ה־$ בחודש. 4ב-
לנטי מתאים אינו דש
 נו- אתם לפגישה. או עה

לע ועלולים שכדאי, מטול יותר לומר טיס
חשובות. שהשפעתו מישהו על רע רושם שות

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי

0 1

ר 2{ ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

א הרגשה  לא בחודש. 2וב־ ב־ג טובה כך כל ל
 לאותם תוכניות מדי יותר שתתכננו כדאי

לבי לגשת רצוי ימים.
 בשישי רפואית. קורת

 נוטים אתם ובשבת
 ולהסתכסך להתרגש

 יתכן בני־המישפחה. עם
נסי על לחשוב שכדאי

 רחוק בילוי או עה
ה חהוצאות מכולם.
 לכם שהיו כספיות

מדאי עדיין באחרונה
להיכ צריך עכשיו גות.

ס  לא זה לכם אבל תקופת־מח, למישטר נ
א עצמית, מישמעת קשה. ק צד הי  שלכם. חז

* * ★
ש 4ה־ עד 2ב-  ועייפים מותשים תהיו בחוד

 בחברת ולבלות מאנשים להתרחק ותעדיפו
אמ יהיה ה-נ עצמכם.

 תהיו אז אבל שוגה, נם
 קטנה שטות וכל במתח
 למריבה לגרום יכולה

 נטו ומיותרת. ענקית
 עצמכם על להתעלות

 היום. לסדרי ולעבוד
 להגיע עשוי טכום־כטף

ם ומדובר  גדול בסכו
ציפי שלו מזה בהרבה

שתש חשוב הפעם תם.
ם שמבין מי עצת לפי אותו קיעו  זה. בתחו
 כספים. לביזבוז המתאים השבוע זה אין

★ ★ ★
מת אתם קל. יותר הרבה להיות מתחיל
 מחודשים ובכוחות באנרגיה מלאים

 גם טוב, יותר ומרגישים
 יהיה לא 6וב־ 5ב־ אם
 בתחום וקל. נוח כך כל

ה ב ה א טי- אנ מ רו חד ה
 תוכלו לכם. מצפה שה
 חידוש על לחשוב אף

 זה אך שנותק, קשר
 מזל בני מומלץ. פחות

לפ לכם יעזרו ושור גדי
בעבודה. בעייה תור

ב שעמדו מיכשולים
 בפרוייקט להתחיל ותוכלו נעלמים דרככם

בשליטתכם. יהיו והביצוע הרעיון שבו חדש

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב


