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סרטו
המזלות

והירח

תון לחיים לגשת לפחות או באושר  מ
וחיובית. בריאה גישה

גדי במזד ירח •
 היותר־ המיקום זהו המזלות מכל

 נוח ירגיש גדי ירח ויותר־קשה. עצוב
 היה כשהירח שנולד מי אן בזיקנתו,

 חיבה מחסרון רבות יסבול גדי במזל
 יפצה ריגשי חוסר שבגלל אדם זהו וחום.

בקאריירה. עצמו את
 לו ויש בו, יכיר שהעולם ידרוש הוא
 מהר, נעלב רגיש, הוא מנהיגות. נטיות
 להיות ונוטה אישית בצורה הכל לוקח

וי קביעות ביטחון, מחפש הוא פסימי.

 באמצעות ישיג הוא אלה כל את ציבות.
 ובעיקר, ומפואר גדול בית כסף, הרבה

 ושתפרנס כבוד לו יתנו שבה עבודה
גבוהה. ברמה לחיות לו ותאפשר אותו

דלי במזל ירח •
בהורו הירח של ומצבו מיקומו על
 שעבר. בשבוע כאן נכתב אישי סקופ
 הלידה בעת הירח נמצא שבו המזל

 גורלו, על האדם, על רבות מלמד
 להגיע ויכלתו אמו בעיקר מישפחתו,

 שאיתרע מי שלו. הרגשות בעולם לאושר
 ביום טוב היה לא הירח ומזל מזלו

ך סובל לידתו,  לפחות או חייו כל מנ
ארוכות. תקופות

 חשוב, הירח נמצא שבו המזל רק לא
לכוכ יוצר שהוא ההיבטים גם חשובים

 על יצביעו קשים היבטים האחרים. בים
ובה הרגש בחיי ומגוונות שונות בעיות

והסבי המישפחה לבן־הזוג, תייחסות
ובהי המתאים במזל הנמצא ירח, בה.

לחיות יכולת על יראה טובים, בטים
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 הוא קנקנו. על לתהות קשה מאוד
 על לשמור ומקפיד השיגרה את שונא

 לכולם, ידיד הוא האישית. עצמאותו
מרו נשאר אך טוב-לב, איכפתי, עוזר,
 המתפנק. או המפנק הטיפוס אינו זה חק.
 אינו כעצם אך רבים, לאנשים ידיד הוא

 המישפחה או בן-הזוג גם לאיש. קרוב
 מרחק לשמור שלו הצורן את מכירים

ביותר. אליו מהקרובים
 אי- לעולם אן לעזור, אוהב נדיב, הוא
 שגיונותיו מצב-רוחו, את לצפות אפשר

 עקרונות על מתעקש הוא ושיגעונותיו.
 ובעיקר והפכפך, מוזר הוא שלו. אישיים

 פתוח ומעניין, מקורי הוא בלתי-צפוי.
להתע נוטה מהמקובל, שונות לדיעות

חדיש. דבר ובכל במדע ניין

 יום כל מעודד. מאוד הרומנטי התחום
מלהיבות. הפתעות עימו להביא יכול

שב״ פרשיות־אהבה,
תיכנון, כל ללא אות

ל לכם לעזור יכולות
 התקופה את עבור

 וכל ילדים הקרובה.
יו בהם שקשור מה

היח מיוחד. גוון סיפו
 בני-המיש- עם סים

 ויתור דורשים פחה,
לפ התחשבות, ויותר

 ךו-7ה בשבועיים חות
ב מאוד בולטות דרכים תאונות בים.

 זהירים. היו בחודש. 17וב־ 13 ן!,
★ * ★

 תנאי אח לשפר הזדמנות לכם •ש עכשיו
 ת1חדש מהנחיות להיעח תוכלו הסגורים.

 להחד שתצטרס ו*תק
 סר. קשרים, כסה בין בט

 זה שאין כך על שסלסד
 בת־ שיע״ם לבצע הזסן
שכיני הפנויים זה. ח!ם
 ספל־ ליהעת יוכח כם
 על״ה1 חיזורים ת,1ש

בס ענייני בפופולריות.
 סדאינים ורכוש פים

 להיכנס ועליכם מאוד
 הילדים ח־ססן. למישטר

 סבלניים היו סזמנכם, נוזלים זמי־הסישפחה
 להם. הסניע תשוסת־הלב את להם ת!ו1

. . .
ת לפתע, יגיעו אורחים ח ת תם לארח ו  או

 לטיולים אתכם יוציאו חם בביתכם
 יהיה זה ולבילויים.

 שבו מעניין, שבוע
 חדשים אנשים תראו
מרג־ חוויות ותחוו
ת מבחינה שות.  כספי

 כי אם שיפור, ייסתמן
 לחסוך עדיין כדאי

בהוצ להגזים ולא
להח השתדלו אות.

ת זיר  ולהיפטר חובו
 16מה- הזו. מהמועקה

 על תדברו שלא חשוב בחודש 18ה- עד
אחדים. עובדים עם העבודה ענייני
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דגים במזל ירח •
 הזדהות רבה, רגישות בעל הוא אמנם

 צרה, לכל להאזין ונכונות הזולת סבל עם
 לרחוק, לעזור הצורך קיים אצלו גם אך

 חביב, מאוד הוא לקרוב. אחר־כך ורק
 להחליט לו קשה ומקבל. קולט נחמד,

 לאמנות, נמשך מאוד הוא החלטות.
 לסיפרות לדרמה, לריקוד, למוסיקה,

לשירה. ובעיקר
מצבי״רוח משנה הפכפך, הוא לעיתים

 והו־ זסן להם להקדיש יצטרכו לילדים הורים
 הפעם בחורש. 13זב־ ב־נו תשזמודלב בה

 להם להנעים כדי זה אין
בד״ אלא הזמן, את

בריאותם. על לשסזר
 •עסיקי בדאות ענייני

 16ד ז4רד־ גי! נם אתכם
מי־ עם מסיתות בחודש.

.19ל־ ו7ה־ בין הזע
 לרסזים קשובים אינכם
 כדאי לכם. חמזיט שהם

 סה על בנלו׳ לשזחוז
 ועל לכם שספדע

 שהקשרים חבר סהם. לכם שיש הציפיות
 בסקוסה. שאינה שתיקה סלל יתקלקח

* ★ ♦
 שלא אי-אפשר מבוקשים. מאוד אתם

ההז זו זאת, עם יחד אליכם. להימשך
 בררנים להיות דמנות

שא מי אל ולהקפיד
 הפעם. מתחברים תם
 עקרב גדי, מזל בני

את מושכים וקשת
 לא בהחלט אך כם,

מאז בני מתאימים.
 עליכם, נתלים ניים

 פסק־ לכרזת וכדאי
 להיפרד. אף או זמן

 הקאדיירה בתחום
 משאירים אינכם מפתיעים. דברים יקרו
 במפתיע. יבוא זה הפעם למקרה. בלום

* * ★
 שלא אלא לכס, להציק ממשיכה הבריאות

 קחבי־מישפחה גם בבריאותכס. רק מדובר
 יתכן דאנה. לבס רםים1נ

תוכ לשנות שתצטרכו
לשרתס. ולבוא ניות

בשישי־ בבית .המתת
 לצאת סכם חרש שבת,

 חפחץ שוב סהביח.
מישהו. •עם מליבה

 בבר שלבם העצבים
 תזמן הניע מד. מתוחים
 קלה הפסקה לעשות

תצ* בעבודה מהעישון,
ד ללחזץ מרס  דחייה סופית. תשובה לקבל כ

רהחמצה. לגרוס ׳כוליס סד רבה ושאנעת
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 * של או שלו רגשות על ולשוחח ליבו
 1 להיקלע צורך לו אין לו. זר די אחרים,

 5 במהירות. ופועל חושב הוא כזה. למצב
 . חסר- מיזגו ולהשפעות. לשינויים נתון

 * במהירות המתלהב הטיפוס הוא יציבות.
 * דימ- את המלהיטה משימה לכל ונרתם

 ? מי רגילה. בהתנהגות בוחל הוא יונו.
 וקביעות, חום רוך, קירבה, שמחפש

 שלו שהירח מי עם קשר ליצור ינסה שלא
טלה. במזל

שור במזל ירח •

|
1

| ובעל-

 את לשנות מסוגל מעשי, לא במהירות,
 נוטה אף ולעיתים במהירות, דעתו

 משהו אם שחורות. רואה הוא לעצלות.
 הוא ואז מדוכא, ממש הוא הולך לא

 על או הזוג בן על ונתלה נודניק נהפך
אליו. הקרובים האנשים

טלה במזל ירח ■
 מי עם עמוק ריגשי קשר ליצור קשה
 עצמאי, הוא טלה. במזל הירח שאצלו
 בחיים. ועניין שינוי גיוון, מחפש חופשי,
את לפתוח למישהו, להתקרב הצורך

 עכשיו להסתדר. מתחילים עבודה ענייני
 אתם העזה קצת ועם כוח צוברים אתם

ת לנצח מסוגלים  כל א
 להתנכל שמנסה מי

ביט תאבדו אל לכם.
 לכם שיש וזיכרו חון,

שאוה רבים ידידים
ומוכ מעריכים בים,

ת נים ת  עידוד לכם ל
 מעו- ידידים ותמיכה.

ול בטובתכם גייגים
 הם מיוחד מאמץ לא

 בפיתרון לכם יעזרו
 הנאמרים לדברים תקשיבו אל הבעיות.

 מדוייק. אינו שהמידע יתכן עליכם.
^ ̂

 אתם עכשיו הפרק. על עומדת לחרל נסיעה
 רבים בקשרים קשורים עצמכם את מוצאים
אח ארצות עם ושונים

 סאולצח פדדה רות.
 אר אתכם, מדכאה קצת

 תמצאו קצר זמן תוך לם
 הבעיה על דרךלהתנבר

 משותפים לחיים ולחזור
 נפרדתם. שממנו זה עם

 עומדת חדשה עבודה
תמ אל אבל הפרק, על
להת או לוזחליס הר!

 אתם רחוק. לטווח חייב
 שאתם דרסטיים. שיעיים לפני שמדים
 לעצמכם. מתאדם לא אף עצמכם

* * ★
מצלי אינכם בשפל. עדיין טצב־הרוח

 המלווים ומהקשיים מהכובד לצאת חים
הש גם התקופה. את
 לעזור תיאלצו בוע

מר שלא במי ולטפל
 מבחינה טוב. גישים

ד כספית  18וה- 17ו
 כל לא אך בעייתיים,

 נראה שזה כפי כך,
 בקרוב הראשון. ברגע

 את מעט לשפר תוכלו
 אם הכלכלי, מצבכם

 נגמרה לא עדיין כי
 אחר דבר כל או מיכתב הקשה. התקופה

ויעזור. יעודד מאוד בחו״ל, הקשור

 אדיב חייכן, סימפטי, הוא
 | שכן מקרוב. להכירו כדאי אך קסם,

 * עקשן, קשה, להיות מסוגל הוא מבפנים
 * מה יודע הוא לעצמו. ודואג חסר-פשרות

 * הוא רוב פי על זאת. משיג ואף רוצה הוא
 ♦ מכך פחות לא מנגן. וגם מוסיקה אוהב

 } ניכר וזה ועשיר, משובח מזון אוהב הוא
ן להשמין. ובנטייתו גופו בצורת
 * כל לפני הכלכלי למצבו דואג הוא

 * רכ־ אך תענוגות, אוהב חושני, הוא דבר.
 * שרוצה מי בן־הזוג. לגבי גם מאוד, ושני

 * כפוף להיות צריך בשלום עימו לחיות
 } שונות דיעות סובל אינו הוא לרצונותיו.

עליו. מקובלת שאינה והתנהגות משלו
□,תאזם במזל ירח
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 | אחרי מתמיד בחיפוש חוסר-מנוחה,
 ן בשטח מתרכז אינו לעולם בחיים. עניין
 } להיצמד יטכים רחוקות ולעיתים אחד,

 חייו. כל את עימו ולהעביר אחד לאדם
 כל ומחפש לא״החלטי חסר״יציבות, הוא

חדשים. ואנשים חדשים מקומות הזמן
 אחד ברגע דואלית. אישיות לו יש

 הוא אחר-כך ורגע וטוב, חם חביב, הוא
וחסר-התחשבות. קר פוגע, מעליב,
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 אתכס. להדאיג ממשיכות כספים בעיות
 יתברר שוב אבל בחודש. 13וב־ 12ב־ בעיקר

 את לפתור דרך שיש
 להיכנס וחבל הבעיות.

 הרומנטי בתחום ללחץ.
. על לשמור חייבים אתם

 חרד בךהזונ סודיות.
 שלמעשה עניינים בגלל
 כפי חסודם בך כל אינם
 אולם לו. נראים שהם

 ואל תניב! אל בינח״ם
 במשך לשכנע. תנסו
 שאפשר •תברר הזמן

 שינו״ם. לבצע מבלי הקשרים את להמשיך
 ב.1ט תרגישו ולא מעייפים 1671 עד 1471

★ * *
יוד אינכם עליכם. מוטל עבודה עומס

כל מרגישים אינכם להתחיל. ממה עים
 שתג- וכדאי שוב, בך
 את ותבררו לרופא שו

 ידידים גם העניין.
לת יזדקקו וקרובים

בעבו ולעזרה. מיכה
 שתבליטו חשוב דה
 טוב לא יכולתכם. את

ולהמ מהצד לשבת
 שמנסה מי יש תין.

 מאחורי נגדכם לפעול
 הזמן זה ואין הגב,

ם באפס־מעשה. לשבת ת  ממהרים א
ת. תאבדו אל בני־הזוג. על לכעוס  סבלנו

. . .
 •ש השבוע. חשובים מאוד •היו עמדה ענייני

 * תפקיד או תנאים ולהשיג להתקדם אפשרות
* א!לם וטוב. יוקרתי יותר
* אתם מה להחליט צריך

* במאוד לעשות. רוצים
* הנד עם לבס שיש קים

מנצחים. תצאו ביבה
 קורים הרומנטי בתחום
 לא־שינרחי־ם דברים
 הפעם מרנש־מ. ומאור

הברחיח, היא הסודיות
 את תשתפו אם נס כ׳

אליכם, ביותר הקרובים
 בדכך סיפור לספר שלא יוכלו לא הם

במתנה. אתכם יפתיע סחרל ידיד פיקנטי.
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