
 השיר הופך שאז מפחידה. ממש תהיה
לע שיוכל מי ואין אמיתי, שור להיות

זעמו. את צור
 את שמשמל הבית שהוא השני, הבית

 בכסף קשור המזלות, בגלגל שור מזל
 כתוב אסטרולוגיה סיפרי ברוב וברכוש.

פרו להוציא מוכן ואינו חסכן המזל שבן
 כלשהו. רווח מכן יפיק אם אלא טה,

 השוורים נכון. כל-כן לא זה השטח פני על
 מזון — הממשיות ההנאות את אוהבים
 וכל טובה מוסיקה נאים, בגדים משובח,

 וכאשר תענוג• לאדם הגורם אחר דבר
 אינם חם ממשהו, ליהנות רוצים הם

 ככל כסף ומוציאים חשבונות עושים
שיידרש.

בי בעלי בדרך־כלל הם שור מזל בני
 ביטחון להעניק ומסוגלים ריגשי, טחון

 חייבת חיים הם שבה הסביבה לזולת•
נמ הם והרמונית. נעימה שקטה, להיות
 או מטופח, גן — ירוקה לסביבה שכים
 הרבה ארציותם, למרות כפרי. איזור
עוס או באמנות קשורים המזל מבני
 יותר אותם המושך השטח בה• קים
מפור אמנים חרבה המוסיקה. — מכל

זה• למזל שייכים סמים
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 ל- נחשב השור האדמה, מזלות מכל
 המזל לבני לייחס נהוג ביותר. ״אדמתי״

 שמרנות, כבדות, מעשיות, של תכונות
שתכו לומר אי-אפשר ועקשנות. איטיות

 מלבדן אך בהם, מצויות אינן אלה נות
נוספים. דברים בשוורים למצוא ניתן

בחב מקובלים אלה אנשים על־פי־רוב
 נוח מזג להם יש אמון. ומעוררים רה

ובתגו בהופעתם הכבדות למרות ונעים.
 הומור, חוש בעלי אנשים הם בותיהם,

שסבו מכפי יותר קדימה רצה ומחשבתם
רים.

 מוכנים ולפעמים נוחיות, אוהבי הם
 לא כדי רק חשובים דברים על לוותר

 מריבות להם. נוח שאינו למצב להיקלע
מ להתעלם יעדיפו הם עליהם. שנואות
 כאשר אך לריב. מאשר מרגיזים דברים

ההתפרצות הגבול, את עוברת ההתגרות

 יופיטר כשכוכב התחילה 1982 שנת
 למזל השביעי הבית שהוא בעקרב, נמצא
 שנח שזו חשו המזל מבני רבים שור.

 אינם אם וגם עבורם, משמעותית מאוד
בתוכם הרגישו הכוכבים, ברזי מתמצאים

נעימים הומור. חוש
מזג י ובעל לחברה
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צפו כספים לענייני הקשורות אי-הבנות
 לפרוץ יכולים סיכסוכים השבוע. יות

 עם או העבודה, במקום
 לקבל קשה בני״הזוג•

 עם ולהסכים עצתם את
להת רצוי אך דרכם,

 שאינו אדם עם ייעץ
 למרות ריגשית. מעורב
 לא זה צודקים שאתם

 כל את להוציא הזמן
 שהצטברה המרירות

 חשאיות אהבות בפנים.
זו. בתקופה צפויות

הכ הזהירות אך רבה, תהיה ההתרגשות
 יפורק. לא המתפתח שהקשר כדי רחית
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 ואוזס בראשיכם צצות חדשות תוכניות

החיים את ולארגן לעצמכם לחזור מנסים
_________ ש־ הרגשה יש מחדש.

ער מוכרחים  מכל להתנ
בחו עליכם שעבר מה

 עזרה האחרונים. דשים
 כה אתם ישלה מידידים

 בוששת עדיין מצפים
ה בראשית מלהגיע.

 עייפות, תחושו שבוע
 הקלה תבוא אחר־כך

 מיקריות פגישות רבה.
 טוב. מצב־רוח. יוסיפו

 ותיקווה שימחה יביאו למסיבות הזמנות
 הטבע. לחיק צאו יותר. ורוד לעתיד
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 חרדות ואפילו ודאות חוסר כבדה, הרגשה

 הגורם המתקרבת. התקופה את מאפיינים
 ברור אינו אלה לכל

 להרגשה מוסיף והדבר
העבו במקום הקשה.

 מרוצים דווקא דה
 בקי- ומעוניינים מכם,

 שונים אנשים דומכם.
 ומעוניי- חיבה מראים

עימכם. בקשרים נים
ל ששים אינכם אתם

מכי לרמזים, היענות
 מאמינים שאינכם וון

 בתקופה מחברתכם ליהנות יכול שמישהו
אליכם. יימשכו עקרב מזל בני זו•

 הקלו/ לחוש מתחילים מתבהרת. התקופה
וממל מחו״ל שבאים אורחים בזכות וזאת

 בשימחה הבית את אים
 המאכלים את ומשבחים

ידיכם. מעשי הטובים
ל־ הקשורות תוכניות

 עניין מוסיפות חו״ל
 היכרות וצפויה מיוחד

ה מישהו עם מיוחדת
 בני משם. להגיע אמור
 שוב פיתאוס השני המין

 ושמים אליכם מחייכים
 הקשור פרט לכל לב

 העצמי. לביטחונכם מוסיף והדבר אליכם,
 אתכם. מעכבות הורים כלפי התחייבויות
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ש מה בכל מאי״ודאות שסבלו אריות
להת מתחילים וכספים לעבודה קשור

 עבודה הצעות אושש.
 לפניכם, יובאו חדשות
 ואנשים נפתחות דלתות

 בשירותכם. מעוניינים
 ה־ ויכולת כישוריכם

 יבליטו הטובה אירגון
 ובשעת לטובה, אתכם
 על אתכם יעדיפו מיבחן

 מבחינה אחרים. פני
התקד תחושו כספית

 תעלמנה. והדאגות מות
 גם משפיע לאחרונה מכם הקורן הקסם

להצלחה. תזכו השני, חמין בני על
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חול לכת. מרחיקות תוכניות בתולה לבני
שינויים ועל רחוקות ארצות על מים

חוש בחיים. מעניינים
חד לימודים על בים

והסק העירנות שים.
והזי מתגברים רנות
 חשים משתפר. כרון
רו מאמץ להשקיע רצון
כתי על״ידי נוסף חני
שיע אחר שטח או בה
ה הביטוי לשיפור זור

וידי מיכתביס עצמי.
עומדים חשובים עות *

 אנשים עם קשר רחוקים. ממקומות להגיע
לנסוע. לרצון יגרום ומבדרים מעניינים

 חשים הם השבוע. קל לא מאזניים לבני
 ומעט מכבידה הרגשה לנוח, ורצון חולשה

הי לשמור יש מדכאת.
 ולא הבריאות על טב

עצמכם. את להזניח
 ממאמצים להימנע נסו

 להוסיף לא ולפחות
חד עיסוקים לעצמכם

 חשוב זו. בתקופה שים
 המיסמכים שכל לדאוג

שבידיכם, והחוזים
כחוק, חתומים יהיו
ב לעמוד לדאוג וכן

ולתש לחסכונות לדאוג כדאי הבטחות.
 חיכוכים. לכם צפויים בזמן• מיסים לום
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מת הפופולריות טובה. תקופה לעקרבים

 עיקר יהיו חברתיים ואירועים גברת,
 אתם השבוע. ענייניכם
 ערכיכס את מוכיחים

בחב מאוד ומבוקשים
 למסיבות הזמנות רה.

 אנשים סם ופגיישות
 גם יוסיפו מעניינים

 הרומנטית. לאווירה הס
 לידי יבוא הטוב טעמכם

 של קניות על״ידי ביטוי
 מתנות או נאים חפצים

 • ה־ כח אליכם. לקרובים
בענ השבוע. יבלוט שלכם המגנטי משיכה

 להשקעות. טובה אינה התקופה כספים ייני
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מו נוספים כשתפקידים מתחיל השבוע
 כל אחר למלא וקשה עליכם טלים

אי תקופה הדרישות.
 החומרי הצד טית,

לדאגות. וגורם מודגש
 ב- להתחיל טוב לא

 ויש חדשים מיבצעים
דא הקיים. את לבסס

 גורמות שונות גות
 רציניים להיות לכם

 למחשבות ולהיתפס
בת ושליליות. נוגות
 לחזק חשוב זו קופה

ולש לטוב לקוות הרוחניים, הערכים את
דבר. תזניחו אל הבריאות. על היטב מור
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 אירועים. ורב דינמי לחודש נכנסים גדיים
המרץ ובתשוקות. בדחפים לשלוט רצוי

ר______ ב ג ת להר הדחף וכן מ
ל לשאוף יש פתקות.

ה את לשקול הרמוניה,
 על להסתער ולא מעשים

מחישבה. ללא הדברים
ב להתחיל לא מוטב

 לעורר שעלולים דברים
 עלול . חיפזון כל זעם.

העו בחרטה. להסתיים
ו יפה שוב ייראה לם

 בתחום הפתעות מחייך.
מסי והנאה• חיים שימחת יוסיפו הרומנטי

 משמעותם. יהיו חברתיים ובילויים בות
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 חבית לענייני השבוע מופנה יחיה הריכוז
ש. הרכו ם ו חי ר ולהו להגיע, עשויים או

מגו במקום חיים סיף
 מישפחה קרובי ריכם•

לעי זקוקים מבוגרים
 מאי״פעם. יותר דוד

רצונו את למלא רצוי
לנוחיו ולדאוג תיהם

 שדליים למרות תם.
ב להימצא מעדיפים

 בחברת ולבלות חוץ
 להקדיש עדיף ידידיהם,

 המיש- לבני זמן יותר
 לא זו לב. תשומת יותר הדורשים פחה

 זהירים. היו לנסיעות. מתאימה תקופה
¥ ¥ ¥

ית האינטלקטואלי האופק את להרחיב רצון
 והשתתפות לימוד קריאה, על־ידי בטא

 פעיל המוח בהרצאות.
תקו שזו וחשים יותר

הדעת. הרחבת של פה
ל הקשורות תוכניות

אפ חדש לימודים שטח
חשש. ללא לממש שר

 מתגברת האופטימיות
התקו את לנצל ואפשר

 עניינים לקידום פה
 קצרות נסיעות חשובים.
אנ עם אתכם יפגישו

 את ישנו מרשימות והיכרויות חדשים שים
יבקרוכם. מזזו״ל ידידים לטובה. מצב־הרוח
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