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 מחצית לקראת לביטחין־העצמי. מעט
 לתת ויש להשתנות, המצב עלול יוני

 שתבוא, הצעה לכל תשומת״לב יותר
 לגרום יכולות מההצעות שחלק מאחר

יותר. מאוחר לטיבוכים

בספטמבר
★
★
★★★

ביולי
* חז־ משיכה יחושו בעט שאוחוים אלה

^ המחכים רעיונות, הכתב על להעלות קה
★! ביקורת־עצמיוי לאור. שיוציאום זמן־רב

 ★ן ולעי־ למעצורים לגרום עלולה מדי רבה
* דרכים תקופה באותה קיימות אן כובים.

★ בעזרת בייחוד כן, על להתגבר רבות
 ן דו־ בשטח הם אף העוסקים ידידים,

* הצעה להתקבל עשויה זו בתקופה מה.
 ★! בפני עוסקים הם שבו השטח על להרצות בגלל ׳זביבהיה ם׳< מעורערים מעט סיס

י ■ לא רצוי וחסרת־פשרות. עקשנית גישה
 קשה מסויימים, לתאריכים להתחייב

הקלה בהבטחות. לעמוד יהיה

 יהיה קשה בחיים. מסויימת אי־יציבות
שיגרתית.יח־ לעבודה ולהסתגל להתמיד

במצב

משביעה ונוס
גדול• קהל

טיבר ד, ו בא
1★
★

★
★★★

ם ער י נ מ ו א ה
הארציות, את בתוכו מגלם שור מזל

את המאפיינים והמעשיות, הבסיסיות *
הוא לאלה, בנוסף אן מזלות־האדמה. *
המש הן שתכונותיו ונוס, מכוכב מושפע *
המזל. בני על פיעות *
אלת שם על שנקרא ונוס, כוכב ¥
אפרודי• — היוונית במיתולוגיה האהבה *
היופי ההן, האהבה, את מסמל — טה *
ציי- על במיוחד משפיעה ונוס והאמנות. *

היא שכן ומשוררים, מוסיקאים רים, ♦
ואופי עדינות־נפש, השראה, — מסמלת ♦
ה המיטיבה נקראת ונוס וטוב-לב. נוח ♦
 את מסמל הצלב שמעל העיגול קטנה, ♦
ה למיגבלות מעל להתעלות השאיפה ^
חומר. ♦
מזל בני את לתאר שנהוג למרות ^
 שרא- ומעשיים, אדמתיים כאנשים שור ♦
בענייני הזמן מרבית במשן עסוק שם £
שרבים מתברר שבמציאות הרי רכוש, ♦
מכוכב מאוד מושפעים זה מזל מבני ♦
ה היא באמנות לעסוק ונטייתם ונוס, ♦
 אלה גם למעשה, אישיותם. את מאפיינת ♦
באמנות, עוסקים שאינם המזל מבני $
 החז- ממשיכתם להתעלם יכולים אינם ♦
על״פי־רוב האמנות. משיטחי לאחד קה ^
והזימ־ המוסיקה אל במיוחד נמשכים ♦
באמנות אחרים שטחים גם אן רה. ♦

תכו על נוסף והיבט נוסף הרהור יעורר
השוורים. של נותיהם

יוהנס :הם מפורסמים מוסיקאים
 אוסקאר צ׳ייקובסקי, א. פיוטר, ברהמס,

 או- הסופרים אלינגטון. ודיוק המרשטיין
 וויליאם המסון קנוט באלזאק, די נורה

 בארץ: דאלי. סלוודור הצייר שקספיר•
 זו- המנצח אמיר. אהרון עמיחי, יהודה

 רבים ואמנים ברטיני. וגארי מהטה בין
 כאן אן זו, לרשימה להתווסף יכולים

כולם. את להזכיר המקום יספיק לא
תח כאן ניתנת שור מזל בני לאמנים

ה את כלליים בקווים המבהירה זית,
.1982 בינואר המסתיימת תקופה

על במיוחד
שורו׳ ו ם מני א ם מ

שוה עריהם ומ

 ★ הדיוק על מיוחד ודגש עבודה שפע
 ★ רגיש יהיה הגופני המצב בעבודה. והסדר

 ★ לעי־ לגרום עלול ועומס-עבודה במיוחד,
 * ה- בעניינים לעסוק הצורן בגלל כובים,

 ★ מלח- להיזהר יש הבריאות. עם קשורים
 ★ חשובים, מיסמכים או חוזים על תום

 * לראות קשה ארוכה, לתקופה המחייבים
 ★ אפשרות וקיימת הפרטים, מיכלול את

$ לסיבוכים. להיכנס

| בנובמבר
*

במאי
עוינות־ננש

* נובמבר בתחילת בני־הזוג עם אי־חבנה
^ בת־ יותר להתרכז אותם להביא עשויה

אופ במצב־רוח שרויים יהיו במאי
או יוציא המתחדש המרץ ועירני. טימי

נתו היו שבה ומהשתיקה, משלוותם תם
 מזל בני האמנים האחרונה. בעת נים
 באימפולסיביות, לפעול צורן יחושו שור

ה הדרן זו למחשבה. מעשה ולהקדים
תקופה. באותה עבורם טובה

וטוב־לב
 נובמבר במחצית האמנותי. חום

 להיות שבים והחיים היחסים, בררים
 יתבצעו האמנותיות העבודות שקטים•

 אנשים עם או נוסף, אדם עם בשותפות
 הרמוני צוות לעצמם ליצור שיוכלו

ומצליח.

* מיג־

 עימן שיביאו קצרות, בנסיעות יחושו
אותם לקדם היכולים אנשים, עם פגישות

★
★★★★★
★

מבר בדצ
באוגוסט

ביוני

האמ- מן כמה נזכיר אם אותם. מושכים ♦
שזה יתכן שור, מזל בני הגדולים, נים ♦
♦

 כספיות, בבעיות שקועים שהיו אלה
הזדמנו אלה. מבעיות להשתחרר יוכלו

לאח או אמנותיות, יצירות למכור יות
ישפ קהל, בפני להופיע הזדמנויות רים,

לא יוסיפו ואגב, הפיננסי. הניצב את רו

ולע בבית להסתגר צורן שוב יחושו
 מן פורה יראה היצירה כושר לבד. בוד

 בחברת זו תקופה לנצל טוב הרגיל.
חב יחסים על זמן לבזבז ולא עצמם,
 יכולת וכן תעלה, יכולת-הריכוז רתיים.

פר לגבי העירנות עבודתם. לגבי השיפוט
 יביאו הרגיל, מן רבה סבלנות וכן טים,
משביעות־רצון. ותוצאות רב הספק עימם

עלו ובלתי״צפויים פתאומיים שינויים
 בחיים. דרסטיים לשינויים לגרום לים

 לחולל עשויים לשותפים הקשורים כספים
מת חוץ־לארץ עם קשרים מהפכני. שינוי

 מחו- להיזהר יש חיובית. בדרן פתחים
★ יש לכן שתתקבלנה, בהצעות סר־בהירות

ז* * ב• נסיון ובעלי מומחים עם להתייעץ
' לנסיעה להתכונן יש האקטואלי. שטח ± , 

! בארצות הופעות או בעבודות הקשורה
אחרות.

 המלן, דרן על עולים העבודה בשטח
 הכספי המצב גם מסתדרים, העניינים

 בעוד להשתפר עומד
מה תקופה קצר. זמן
 ומבטיחה מועילה נה,

בעסקים. לעוסקים
חברתיות, התחייבויות

 מסו- למתח הגורמות
 מענגות תהפכנה יים,

 עם קשרים ומשמחות.
 מ- החוזרים ידידים

הנ יוסיפו חוץ־לארץ
הקשו ורעיונות, אה

חדשים. ומקומות אחרות בארצות רים

 זו. בתקופה מתהדקים ידידותיים קשרים
 אתכם שמלוות מהמתח הקלה חשים אתם

 הזמן חודשים. מיספר
 חופשה לבילוי מתאים
ובמקו־ ידידים בחברת

ב־ בילוי פתוחים. מות .
את ישחרר הים קירבת

 להתפנות ותוכלו כם,
ו שברגש, לעניינים

מיוחד, קשר לפתח
 ענייני ומפתיע. מעניין
 עדיין עלולים כספים

עדיף אך להטריד,
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♦  ♦
 עימה ומביאה שור, למזל נכנסת השמש
 לצאת החשק מתעורר במצב־הרוח. שינוי

ו ולטיולים, לחופשות
חד בדברים להתחיל

 אנשים ושונים. שים
 פנים, אליכם ׳ יאירו

ב שהתקשיתם ודברים
 אליכם יגיעו השגתם,

ל הזמנות ללא־מאמץ.
ו במסיבות השתתפות

 לידכם, תגענה שמחות
 עתידים ישנים מכרים

 שונה בצורה להיראות
בעתיד. יעזור וזה אלה במקומות לחלוטין

 טוב. יסתדר זה לבסוף שהם, כפי להניחם

¥ ¥ ¥

ברגע אצלכם מתבשלות חדשות תוכניות
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 להחלטה, מפריעות ההתלבטויות זה,
 לאי- מתאימות ואינן

 לבחור כדאי שיותכם.
 שהוא נטיית־הלב, לפי

 אתכם מנחה כידוע
 הנכונה בדרן תמיד

עבור ביותר והטובה
 ובני״הזוג ילדים כם.

ני חלק לגזול עשויים
 זה, בשבוע מזמנכם כר

סב לאבד לא נסו
 השבוע במחצית לנות.
להתקדמותכם. הקשורה הודעה, תגיע

¥ ¥ ¥
 מכל ולנוח להינפש הספקתם לא עוד

לאחרו אתכם שפקדו והצרות המצוקות
 שוב מגיע וכבר נה,

 מהש- שאינו מצב־רוח,
 בעיות ביותר. מחים

 מטרידות בריאותיות
מבו וקרובים אתכם,

נא יוכיחו מכם גרים
הר את וישפרו מנות,

 מירב בנתינת גשתכם
תזדקקו. שלה העזרה
 להגיע שעתידה בשורה,
נחת. תוסיף טחו״ל,

טובות. סוף־השבוע יביא

♦ ♦  ♦

זאת עם

 חלק לבלות זה בשבוע שתיאלצו יתכן
ידי לאירוח ולהתמסר בביתכם, מהזמן

שיגי־ ,קרובים או דים
ה את מחוץ־לארץ. או

 לשחרר תוכלו עייפות
ש סוף־השבוע, לקראת

בחב נסיעה צפוייה בו
 ובילויים נעימה, רה
 שיפתיעו מתוכננים, לא

 בכל יש לטובה. אתכם
 מנהיגה להיזהר זאת

ש כיוון בלתי־זהירה,
זו של נמהרים מעשים

מכולם. יותר אתכם לסכן עלולים לתכם

 - באוגוסט 22
בספטמבר 22

 או להתעכב, עלולות שתכננתם תוכניות
 מפתיעים שינויים לפועל. לצאת לא כלל

יתרח כספים בענייני
בפתאו הם גם שו

 קשורים ויהיו מיות,
 של בפעולותיו בעיקר
 יתגלו אחר. מישהו

 דברים מיספר לכם
לעתיד, בקשר חשובים

 עליכם אם תדעו ולא
 להצטער או לשמוח
 מכר עם פגישה בגללם.

לחי להביא יכולה ישן
 וחשוב, עמוק שהיה קשר, של זמני דוש
קטנים. להארין־ימים סיכוייו אן

♦ ♦ ♦
 את אפילו יביא ביזבוזים של חח מצב־

מכפי יותר להוציא מביניכם החסכנים
__________ עי־ מראש. שהתכוונתם

 שבהם חשובים, סוקים
 מזמן, לא התחלתם

ית להתעכב, עשויים
ל מאוד שקשה ברר

ברצי ולהתייחס התמיד
הראו ובחשיבות נות
הפ לעשות עדיף יים.
אפי אולי קצרה, סקה

 שבוע להינפש, לו
 תיתקלו לא מכן לאחר

 השבוע זה — רומנטיים בעניינים בקשיים.
 בפניכם. לעמוד יוכל לא אחד אף שלכם,

♦ ♦ ♦
 בשבוע רבה עבודה עליכם מוטלת אמנם

 ולא טוב, במצב־רוח תיעשה זו אן זה,
 למתח אתכם תכניס
ה עומס בתון וללחץ.
 בכל- תמצאו עבודה

ובי לטיולים זמן זאת
 תוכלו שבהם לויים,
מעניי קשרים ליצור

 חמיק- העניינים נים.
 בפני עומדים צועיים
 יכירו אנשים קידום,

 ואתם בהצלחותיכם,
שבחים לקבל עשויים

* שלא והתבודדות מכבידה עבודה של ממצב
בחברה, מוקפים עצמכם תמצאו מרצון,

 £ בכוח כמעט ומוכנסים
5 המשו־ השימזזה לתוך
 ★! ומופעי תחביבים תפת.

♦ ימלאו ובידור ספורט
 וגס מזמנכם, ניכר חלק
 להרשות תוכלו • אתם

ו להשתעשע לעצמכם
פתאו אהבות לחנות.

 התרגשות יוסיפו מיות
 לרסן כדאי ותיקווה,

 שכן ההתלהבות, את
מעמד. תחזקנה אהבות שאותן בטוח לא

1★

♦  ♦  ♦
£ הדי- הבית, לענייני מופנה יהיה הריכוז

עקת

 או הורים של הצרכים והרכוש. רה
ית מבוגרים ידידים

ה מזמנכם. חלק פסו
 בביתכם יבקרו שבוע

למ אן רבים, אורחים
 שבעניין, הטירחה רות
צרי הנאה. יגרמו הם
עלו גרון וכאבי דות
 לדליים, להופיע לים

 בבריאותם. הרגישים
 סיכוי טלה מזל לבני

ולמ להלהיב לעניין,
£ מאוד. מרגשות להרפתקות אתכם שוך

¥  ¥  ¥

קשת

מצבכם. את לשפר ואף תגליותיכם על

 מקום, לשנות צורך תחושו שבו שבוע
 לדברים בקשר ידיעותיכם את ולרענן

טיו אתכם. המעניינים
אנ עם משותפים לים

 לקדם העשויים שים,
הנאה. יוסיפו אתכם,

אופטי יהיה מצב־הרוח
חוש־ההו־ ונינוח. מי

יג בתוככם החבוי מור
 לסובבים שימחה רום

 צפויות כמו־כן אתכם.
ומר חדשות הכרויות
דוב אנשים עם שימות

באופק. חדשה עבודה שונה. שפה רי
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