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 לכן, מזל. של מרובה במידה ניחן שהוא
 גדולות בשכנות נמצא הוא כאשר גס

 וללא בשלום ויוצא היטב שמור הוא
 כושר- הוא שלו עקב״האכילש פגע.

לא שעיינייו לשמור עליו לכן הראייה,

בעל מאז, מובנם
ובעל מי חיפני ת מ

למיסתווין נטייה
ייפגעו•
קשה.

למצב להביאו עלולה כזו פגיעה

 השמש — 1928 במאי בארבעה נולד
 יופיטר, עקרב. במזל והירח שור במזל

 מזל כבן טלה. במזל וונוס אוראנוס
 מוצק, כאדם אותו לתאר אפשר שור

 עיקבית חשיבה בעל ועקשן. החלטתי
 הברקות. ובעל מאוד חכם אדם ומעשית.

 יתנהל שהכל ורוצה טוב איסטראטג
רצונו. לפי

גאמסי והגנרל וייצמן עזר עם מוכארק חוסני
רגילה בלתי אישיותו

 שמתבטאים באופיו, החזקים הניגודים
 והירח השמש של המזלות על״ידי במפה

 קיצוני לחיות לו גורמים (שור״עקרב)
 לשמוע פתוח אינו הוא וחסר־פשרות.

לשמי נטיח בעל לשלו. המנוגדות דעות
 ל- חזקה ומשיכה דתיים, מינהגים רת

הדת. של מיסתורין

 מסוגל הוא חוץ כלפי רב. מתח״פנימי
 יבחין לא שאיש כך בהבעותיו, לשלוט

בתוכו. במתרחש
 להבין קל ולא רגילה, בלתי אישיותו

 ש־ ממה כוח יותר לו יש אופיו. את
 בא, לא החזק אופיו לו. שמייחסים
 בעל הוא מלא. ביטוי לידי בדרך־כלל,

 ניחן בעצמו. גדול ואמון עצומים כוחות
 אדם זה ושליטה-עצמית. שקט באומץ,

פוחד. אינו הקרב בשדה שגם
 בלבד אחת כשמטרת תמיד פועל הוא

 ולהקריב קשה לעבוד ומוכן עיניו, לנגד
שאיפותיו. את להגשים כדי רבות

חז וגאווה מגנטית עוצמה בעל הוא
בעל מאוד, מופנם הוא למעשה אך קה,

ב והחשובים הבולטים הדברים אחד
 הוא והסודיות. החשאיות הם אישיותו

 ספק ואין לה דברים לשני מאוד מודע
 שקשור מה כל על מיוחד דגש שישים

במודיעין.
 נסתרים, בדברים לעסוק משיכה לו יש

 כמוסים. סודות לחשוף מיוחד וכישרון
 שאנשים ממה יותר יודע תמיד הוא

ה כישרונו לעצמם. מתארים בסביבתו
ב ולפעול סמויות ידיעות להשיג מיוחד

בחיים. רבות לו עזרו מירבית, סודיות

 אכזריות, ואף התחשבות חוסר כיות,
 הוא כלל בדרך אך ואלימות. תוקפנות

 מסוכנות תכונות היטב להסתיר יודע
באופיו. אלה

 חייו, על חזקה השפעה יש למיסטיקה
 הוא חוץ, כלפי ניכר לא שהדבר ולמרות

 מובנים שאינם בכוחות מזלזל אינו כלל
בהם. מאמין ואף לו,

ב יופיטר כוכב מופיע לידתו במפת
 מעלה היא זו מעלה בטלה. 23ה- מעלה

ב כוכב לו שיש ומי במינה, מיוחדת
 כוכב לגדולה. להגיע עתיד הזה מקום

 עוד זאת מדגיש שם, המצוי יופיטר,
 שעליו חייו ימי כל חש הוא לכן יותר.
היום. נמצא הוא שבה לעמדה להגיע

 התקרב באוקטובר 1ב- כחודש, לפני
 במפת־לידתו, יופיטר של לאיזור יופיטר

 כוכב לכך, נוסף מיוחדים. תנאים ויצר
 לשמש מעלות 150 של זווית יצר שבתאי

הכו — גורלית זווית וזו במפת־לידתו,
ש בדרך ללכת לו איפשרו כאילו כבים

גורלו. לו התווה

אנו- של תכונות בו ניכרות לפעמים

 חזקות ותשוקות שאיפות בעל הוא
 לא דבר שום גורלו. על לשלוט ומסוגל
 הציב שאותה למטרה מלהגיע ירתיעו
להבחין אפשר שלו במפת־הלידה לפניו•

 נתון יהיה הוא הקרובה שנה בחצי
 ייצור מרס כאשר מעטות, לא לסכנות
 במפת״לידתו. אוראנוס כוכב עם מולות

ב זו תקופה שיעבור לו לאחל יש לכן
שלום•
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 מתיחות ניכרת שבה תקופה לטלאים
כל״כך לא הבריאותית ההרגשה רבה.

 ייתכנו השבוע
לחינוכם. או
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 לכאבי- הנטיה טובה,
חז יותר תהיה ראש
 ומצב- השבוע, קה

 יהיה לא בהחלט הרוח
 ולאלה לכם הרצוי זה

 המצב איתכם. החיים
ו משביע־רצון, הכספי
 תחושו זה בשטח
 הצעות־עבודה הקלה.
ו להפתיע עשויות

ל תיקווה שוב לתת
ב מושכים ולאתגרים יותר מעניין עתיד

 ממושכת. בעייה תפתור נסיעה מיוחד.
¥ ¥ ¥

 העבודה במקום מחדש. אירגון של שבוע
עוב אתם שבה השיטה את לשנות רצוי
 ובעל מבוגר אדם דים.

ל יוכל חזקה השפעה
ולנ המצב את האיר
ש פיתרון למצוא סות

בע חשבתם. לא עליו
 למי־ שקשורות יות

 מטרידות עדיין הזוג
שמפ הניגודים אתכם.
 לאחרונה לכם ריעים
 כל־כך בצורה יראו

 תוכלו שלא בולטת,
 לצאת דרך למצוא או מהבעייה להתעלם

 מצויים. אתם שבו מהסבך מכובדת בצורה
¥ ¥ ¥

ל אתכם מטרידות בריאותיות בעיות
 גורמים וחוסר-שקט עצבנות אחרונה,

 ול- בנשימה לקשיים
 שאין מיותרות, דאגות

למצי רב קשר להם
 אתם בעבודה אות.

ודוו נוח, יותר חשים
מר מוצאים שם קא
 כספית מבחינה גוע.

 ומתעורר טוב, המצב
 ולבזבז לצאת החשק
דברי־מותרות. ולרכוש
 במקום חדשה היכרות

 חדשים רעיונות להביא עשוייה העבודה
ארוך. טיול מלתכנן המנעו לעתידכם•

ואלה
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 לילדים הקשורות בעיות
 להקדיש שתיאלצו יתכן

 בעיות לפיתרון מזמנכם
חי למוסדות הקשורות

 שוהים שבהם נוכיים,
סר מזל לבני הילדים.

 את להעסיק מומלץ טן
ה בתחביבים עצמם

נגי ליבם. את מושכים
 מלאכות־יד ציור, נה,
 אלה כל — צילום או

 אהבות לכס. מתאימים
אתכם, יעסיקו חדשות

 להז־ שייענו רצוי לבדם, שעדיין
חברתיים. ולמיפגשים למסיבות

¥ ¥ ¥
 עדיין הדירה לשיפוץ הקשורים עניינים

 בבית המתיחות אתכם, מעסיקים
 וגורמת מעיקה, היא

 לבלות רצוי לאי־שקט.
דוו שיותר. כמה בחוץ

ל תוזמנו השבוע קא
 לטיולים ואף מסיבות
למ נעימות. ונסיעות

ה או שהעבודה רות
 מכם דורשים לימודים

תה אל ומאמץ, זמן
 לעצמכם לוותר ססו

 לבילויים זמן ולהקדיש
 וההתלהבות המרץ את שוב שיחדשו
 עליהם. שוויתרתם הרציניים לדברים

¥ ¥ ¥
 בפרטים לאחרונה מושקע זמן מדי יותר

 העיקר בין להפריד רצוי חשובים. שאינם
הע במקום לתפל.'גס

 צורך חשים אתם בודה
 דברים מחדש לסדר

ל צורך אין שלמעשה
ב בהם. ולטפל שוב

 כדאי אנשים עם יחסים
ו מהעוקצנות להמנע

 שמתגברים הביקורת
 מריבות ש משום שוב.

 יכולות מתוכננות לא
ממו לסיכסוכים ליהפך

עשו־ קצרות נסיעות ובלתי־רצוייס. שכים

—88₪9

2
תונה1

(.;י^ו1לוו><<.ג
3ו1 8?ח1,ת1

השקט־הנפשי את לכם להחזיר יות

מטרי העבודה למקום הקשורות בעיות
רבות. התלבטויות ומביאות אתכם, דות

 עם להתייעץ כדאי
 לומר ולהעז ידידים

 זה בגלוי. דעתכם את
 מע- את לשפר עשוי

 מ- והרגשתכם. מדכס
 תוכלו כספית מבחינה

— המצב את לשפר
 לעבודה נעימות הצעות

עצ יותר תהיו שבה
 לביט- תוסיף מאיים

חד אהבה חון־העצמי•
 זאת אך השבוע, להתחיל עשויה שה

 ומוחלטת. רבה בסודיות לשמור עליכם
¥ ¥ ¥

 לאחרונה, נתונים הייתם שבהם הקשיים,
וחוסר־יכולת עייפות של להרגשה הביאו
__________ ה־ מצבכם. את לשנות
חז יותר תחושו שבוע
מחו מרץ ובעלי קים,
 חדשות תוכניות דש.

 מר־ ושינויים נרקמות
ל עומדים חיקי־לכת

 הצעד בקרוב. התרחש
 ׳אתם שאותו הקיצוני
 הוא לעשות עומדים

 לכם ואל לטובתכם,
 מלקחת ולחשוש להסס

 עם משותפות נסיעות סיכון. עצמכם על
 מצב־הרוח. את ישנו קרובים ידידים

¥ ¥ ¥
 וגורמת עליכם מעיקה

 מלהיכנס להמנע נסו
 משום כזה, להלד״רוח

 תאפיין שהמיקריות
הקרובה. התקופה את

לי־ יכול רע מצב־רוח
 למצב- שניה תוך הפך
 כתוצאה מצויין, רוח

 משיחת או מביקור
ה מקום, מכל טלפון.

בקרוב. ישתפר מצב
 חוץ־לארץ עם קשרים

 לגרום עתידים עדיין
 לשפר העשויים אלה וגם תוכניות לשינוי

לסיכסוך. תגרום קינאה התקופה. את
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ה התקופה את יאפיינו חדשים קשרים
 למתח, להכניסכם עלולים הם מתקרבת•

 יענו כולם שלא משום
וההר דרישותיכם, על

ול להתפשר שיש גשה
 היא אף עלולה וותר

כבד. למצב־רוח לגרום
ב יותר להתייחס רצוי

אלה. לעניינים קלות
 שבתקופה בטוח כמעט

 זה גם יימצא הקרובה
מחפשים. אתם שאותו
 למקום הקשורות בעיות

 המעונייניס ידידים ידי על ייפתרן העבודה
 לו. תזדקקו כספכם, על שמרו בטובתכם.

¥ ¥ ¥
 בהצעה לבוא עשויים עליכם הממונים
מלהי הזהרו אתם אך השבוע, מעניינת

 הגדולות לנעליים כנס
חש אהבה ממידתכם.

 בהחבא מתפתחת אית
למצב אתכם ומביאה

 בבעיות התלהבות. של
 ול- לכספים הקשורות

 להיעזר תוכלו דיור,
 — קרובים בידידים

לשוב מעוניינים אלה
____ הקשרים את ולחדש

 לאחרונה, שהתרופפו
לקראת מצבכם. את להיטיב ורוצים

בריאותכם. על לשמור רצוי סוף־השבוע
¥ ¥ ¥
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 בדידות הרגשת
כבד. למצב־רוח

 השאר, בין גורמות, בן־הזוג עם בעיות
 חוץ־לארץ עם קשרים כספיות. לדאגות

הכל המצב את יטיבו
עשו הצעת־עבודה לי.
— השבוע להגיע יה

ש־ ידידים בה קשורים
עזרה. להגיש מעוניינים

להצעה, להענות רצוי
 דרך לפתוח עתידה זו

 שהחלו לימודים חדשה.
לחש גורמים מזמן לא

 אלה אך וספקות, שות
קצר. זמן תוך יעלמו

— חדשה שפה בלימוד
יחסית. בקלות אותה
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 להתחיל רצוי
לקלוט תוכלו


