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קשת
 נווד קו־שמש
הצלחה מבטיח

המבו כאנשים ידועים קשת מזל בני
ב נתקלים הם באשר גם במזל. רכים

 יש חייהם, במרוצת ובסיבוכים קשיים
האופטי בשלום. מהם לצאת סיכוי להם
להם מאפשרת ניחנו, הם שבה מיות

 אי־אפשר כאן, שנאמר מה למרות
 כל לבחון שיש העובדה מן להתעלם

 לדעת בדי לידתו, תאריך לפי קשת
 ולא עליו, המשפיע גורם איזה אין אם

 בחלקו שנפל מהמזל ליהנות לו מאפשר
 ופשוטה נוספת דרך יש אך לידתו. ביום
 אבן האדם אם לבחון אפשר שבה יותר,
 כף- קריאת — מסויימת בתבונה בורך
היד.

השמש. קו הנקרא קו קיים בכף״היד
המזל, קו ההצלחה, קו אותו המכנים יש
 השמות כל אפולו. קו או האמנות קו

 תמיד לא אך קו, לאותו מתכוונים
אחד. כל אצל למוצאו ניתן

אופ אופי ברור שמש קו עם לאנשים
 מיצבור להם יש ביטחון. ושופע טימי

 הצלחה, מבטיח הוא אישי. קסם של
 גם הוא ומתנות. כלכליים רווחים מזל,

 של וכבודו הטוב שמו את לקדם עוזר ן
בעליו. *
 ה- הצלחה, מייצג שהקו כשאומרים £ו
¥

 בחייו תפקיד או עיסוק לבל היא כוונה
 פושע, של שביד כך אדם. אותו של

בהח ישתלם שהפשע היא הקו משמעות
 הקו יהיה הגון, לשוטר ואילו עבורו. לט

בדרגה. וקידום להצלחה סימן
 (הקמיצה) השלישית האצבע שבה ליד
 של סימנו את מראה כזו (אצבע ארובה

 מזל צפויים ברור, שמש וקו המהמר),
ש לדעת יש אגב, בהימורים. והצלחה

 היד לצורת גם להתייחס מאוד חשוב
 יבולים אלה נתונים שכן הקווים, ולצורת
פיה. על הקערה בל את להפוך

 קיומו גרועים, קווים שלה ביד אפילו
 המיגרעות מרבית על יפצה השמש קו של

 יותר. טוב גורל ויביא מכך/ הנובעות
 שכל, של נוכחותם אפילו כזה, קו ללא

 אותו וחיי יועילו, לא ואנרגיה בישרון
ומתוסבלים. חשובים יהיו אדם
 כך על מעיד וחזק ברור שמש קו

 בשטח ובהצלחה בפירסום יזכה שבעליו
 יש בי אם עצמה. היד מייצגת שאותו

 מראה לא בזה קו שהיעדר להזכיר
 שזו אלא הצלחה, היעדר על בהכרח

וקשיים. מאבקים לאחר תבוא
 זה, בקו גם בך הקווים, בשאר כמו

 תהיינה בו הגלומות שהתכונות כדי
 יהיה שהקו הכרחי משמעות, בעלות

 דמוי או שבור, גלי, שמש קו וברור. ישר
 — רעות מבשר סימן הוא שרשרת,

ומסי ריכוז היעדר מחמת ייכשל בעליו
ברורה. אחת למטרה רות

 הקו שונות. התחלה נקודות בזה לקו
 ופונה היד, כף משורש מתחיל האידיאלי

 הקמיצה. לכיוון הפרעה ללא למעלה ישר
 הפרעה. ללא ואושר עושר יסמל בזה קו

 בקו אי״פעם להיתקל הסיכויים אבל
מאוד. נדירים הם זה מסוג
ו החיים, מקו שמוצאו שמש קו —

 על מצביע הקמיצה, אצבע למול סיומו
 תוצאה שיהיו ועושר, גדול כבוד הצלחה,

ה ומתכונותיו בעליו, של מאמציו של
מבריקות.

 הגורל, בקו המתחיל שמש קו —
 להצלחה יגיע בעליו דומה. משמעותו
 וגם יעסוק, שבו מיקצוע בכל ופירסום

שלו. בבישרונותיו תלויים הישגיו באן
 עצמה, ונוס מגבעת מתחיל כשהקו —
 ונוטה והרמוניה, ליופי רגיש בעליו

בני- ספרותית. או אמנותית לעבודה

 יסייעו ובישרונותיו מכריו מישפחתו,
המיוחלת. להצלחה להגיע בידו
 העולה שמש קו — הירח מגבעת —

 במיד- התלויה הצלחה מסמל זו, מגבעה
 מבן הבאות ובהשפעות בטובות רבה דה

של בידיהם מופיע כזה קו השני. המין

קולנוע. כוכבי כמו — בציבור״ ״הידועים
 על נוספים שסימנים להזכיר כדאי

 * לבן משמעותו. את לשנות עלולים הקו
 * כאן, שנאמר במה רק להסתפק אין

 £ לגבי סופית למסקנה להגיע על-מנת
5 המזל.
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 לא אף ואולי מתעכבות שתוכננו נסיעות
 בנראה נעוצה לבך הסיבה לפועל. ייצאו

 מח- שמצבו בבן־הזוג,
בי רבה מתיחות בו.

 ב- שותפים ובין ניכם
 והתחשבות שינוי ייב

 לשלוט נסו בני״זוגכם.
 ובין ביניכם או עבודה,

מ ולהימנע בעצמכם
 זאת לעומת מריבות.
ו חברתיים מפגשים

 עבודה בענייני דיונים
 יוכתרו אלה ועסקים

שאי רצויים. עניינים ויקדמו בהצלחה,
השבוע. להתגשם עשויות רומנטיות פות

¥ ¥ ¥
 אף ואולי מוזר במצב־רוח יהיו שוורים
רצונ לפי נדסוזדרים אינם הדברים מדכא.

_______ שאינן נסיבות כם.
 גורמות בכם תלויות

 לזמן־מה להתרחק לכם
 ואהוב. קרוב מבן־זוג
 קל שבדרך־כלל למרות

 לעצמכם, לחזור לכם
לש עליכם יקשה הפעם

 חס־ ותחושו במצב, לוט
 השינוי נוכח רי־אונים

 במקום עליכם. שנכפת
נחמה, תמצאו העבודה

ש השני, המין מבני לפגוש תוכלו ושם
הצלחה. צפויה להתעודד. תוכלו בחברתם

★ ★ ★
 מעט, מבולבלים עצמם חשים תאומים £
 ה־ רל מזמן. לא שנוצר חדש מצב עקב £
חשובים שנראו דברים *

 מעט מאבדים וקובעים,
ומחריפו־ ממשמעותם

מרץ, פחות חשים תם.
לערי והתלהבות כוח
ומאב מילחמות כת

ול עצמכם למען קים
 יתכנו קידומבם. מען

 טיול לנסיעה, תוכניות
בתפ אולי נופש, או

 לשם אפילו ואולי קיד
 מעסיק שנפתח, החדש הרומן עבודה.
חושים. התמכרות כדי עד ביותר אתכם
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תאוחיס

 על שליטה מעט מאבדים העבודה במקום
 מתבצעות אינן התוכניות העניינים. מצב

העוב אלה כמתוכנן.
חו מגלים עימכם דים
 וגורמים יוזמה, סר

 לשנות גורמים דיגשייס
בכ לעבודה הגישה את
 להישמר ועליכם לל,

ש ומוויתור, מסלחנות
 לגרום עלול הדבר כן

מתי יותר. מאוחר נזק
ב שוררת רבה חות

 לשאת וקשה ביתכם
טן דבר כל המצב. את ת גורם ק חו ק ל ת ה  ל

 בסבלנות. התגובות את למתן יש מהירה.
¥ ¥ ¥

 בתחביבים לעסוק צורך חשים האריות
לע מתגעגעים במיוחד רב, זמן שהוזנחו

ו מחול בנגינה, סוק
 שניחנו אריות דרמה.

 אמנותיים בבישרונות
מצ שהוא, תחום בבל

בתקו במיוחד ליחים
 ההשראה עקב זו, פה

אח שחשים. החזקה
 את לנצל יוכלו רים

מ לבילויים, התקופה
 וביקור טיולים סיבות,

 שונים. במופעי־בידור
מבוט לא הצלחות צפויות בספורט גם

 תשומת״לב. יותר ידרשו ילדים לות.
★ ★ ★

תוכ לאחרונה, שמציקים הכספיים לקשיים
 אפשר השבוע. חלקי פיתרון למצוא לו

וה יוזמה, לקחת שוב
בצו תבוצענה החלטות

הת וללא נמרצת רה
 זמן־מה אחרי לבטויות.

 שהחלטותיכס יתברר
 נכונים היו ושיפוטכם

 להתייעץ לא רצוי —
 עניינים על אחרים עם

 שוררת בבית אלה.
 למצב הקשורה מתיחות
 מי אחד של בריאותו

או1 תמצא העבודה במקום בנ״המישפחה.
לחייך. וביטחון עידוד שתוסיף קשבת, ח

מאץנ״ס
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 אתם מעורפל. מעט שבוע צפוי למאזניים
 לבן- בקשר כבדות בהתלבטויות נמצאים

 להזהר עליכם הזוג.
מיו מדיבורים במיוחד

שנאמ שלאחר תרים
בך. על תתחרטו רו,

 בני- עם בעימותים
 אך להאזין, עדיף הזוג

וב עמדה, לנקוט לא
 לא אף האפשר מידת

קצ בנסיעות להשיב.
 להתבצע שעשויות רות

 להישמר יש השבוע,
ת ומפני ערפל מפני מנו ל עה. בעת חו סי  הנ
 ממשית. סכנה להוות עלולים אלה

¥ ¥ ¥
 עשויות שונה, לעבודה הקשורות הצעות
 לשקול יש אך ידידים, בפי השבוע לעלות

 ורצינותן. אמינותן את
 מההרגשה להיזהר רצוי

להר אפשרות שקיימת
ש בקלות, כספים וויח

יתב זמן־מח בעוד כן
 אשליות היו שאלה רר,

אה ומסוכנות. נעימות
 מתפתחות חדשות בות

 לשמור ששוב בסתר,
מוחל בסודיות עלימן

 שתחושו עייפות טת.
להת לרצון תגרום השבוע סוף לקראת

 יעבור. זה אך עצמכם. עם ולהתבודד רחק
¥ ¥ ¥

שי רבות. להתלבטויות נתונים קשתים
 אותם מכניסים עליהם שנבפים נויים

 והתמר- לחץ להרגשת
 מאיימים בני״הזוג דות.

 ואתם חירותכם על
ב חוסר-ביטחון חשים
הח בכל לעתיד. אשר
ל נסו שתיעשה לטה

 ממצב־הרוח התעלם
 לבם ולצייר העכשווי

 בצורה עתידכם את
 לדחות עדיף ריאלית.
 למשך לפחות החלטות

 בארץ, טיול או קצרה נסיעה שבוע.
וההרגשה. מצב-הרוח את לשנות עשויים

מו אתכם הותיר שעברתם הקשה החודש
 בלתי־אפ־ כמעט משימות ועייפים. תשים

למ הקשורות שריות,
 עומדות העבודה, קום

 את ולשחרר להסתיים
נתו הייתם שבו הלחץ

 הכספי המצב גם נים.
 ומתברר רצון, משביע

בק שחשתם שהדאגה
מיותרת. היתה לכך שר

 חלק ולסכן להעז תוכלו
 לקדם על־מנת מכספכם
בכלל, חשובה. תוכנית

 ורצון מחודש, מרץ להרגיש מתחילים
 ובאהבה. בעבודה כישרונותיכם את להראות

¥ ¥ ¥
השבוע, להיווצר עומדים חדשים קשרים
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 ★ לאי- לגרום עלולה לנוחיות אהבתכם אך
מיו ועימותים נעימות
לב לכם רצוי תרים.

ולר עצמכם את קר
בעי הדברים את אות

 נט- אחרים. של ניהם
 גוברת להשמנה ייתכם

 טוב — זו בתקופה
ול דיאטה על לשמור
 להיתפס לא הקפיד

יש חברויות להגזמות.
 למיבחן, יעמדו נות
 ★ בגלל לריב נטיה מתפתחת השבוע שכן

 * להתאפק. נסו סלחנות. וחוסר אי״הבנות
★ ★ ★ י

ו השבוע, אתכם יטרידו כספיות בעיות
 גס אחריות עליכם יטילו מישפחה קרובי

 במקום שלהם. לכספם
 הזדמ־ קיימת העבודה ^₪₪/₪₪₪₪

 עם קשרים ליצור נות
 םשמגלי דשיםח כריםמ

 הזוג בן עניין. בכס
קלות, לא בבעיות עסוק

טוב. לא רוחו ומצב־ 188*1!1ן ז ^88
ו־ הפעם לוותר עליכם

*1קקץ1ן0  לנסות לקראתו, לבוא 8!ןיו
ומו־ לשגיונות להסכים
ל לו שיגרמו זרויות

 טיול זה במקרה מהרגיל. שונה התנהגות
לעזור. עשויים למקום מחוץ נסיעה או
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