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 כוכב ונום. כוכב שולט שור במזל

 הירח בטבע. הנשי העיקרון את מגלם זה
 כאם תסקידיה — באשה אחר צד מסמל

 מראה ונוס זאת לעומת בית. וכעקרת
ומב היפה, המין כהתגלמות האשה את

לאה ליופי לחן, שקשור מה כל את ליטה
 אצל במיוחד חזקה ונוס ולאמנות. בה

ציי מוסיקאים, נשים. או גברים אמנים,
 ונוס וסופרים. רקדנים משוררים, רים,

הפתי מידת את ומראה השראה מסמלת
החיים. כלפי האדם של חות

 הנספג נשגב ככוח ההשראה על מדברים
 המסוגל זה הוא האמן האדם. על־ידי
 לדעת כדי אליו. ולהיפתח אותו לספוג

 יש מהכוכב, חזקה בצורה מושפע מי
 נמצא מזל באיזה ולבדוק מפה להכין
 אותו שקושר הקשרים ומהם ונוס, כוכב
אחרים. כוכבים עם כוכב

 ניחנו הם האם לדעת שסקרנים לאלה
 דרך להציע אפשר אמנותיים, בכישרונות

כמה יש היד בכף זאת. לבדוק פשוטה

 אמגותית, יכולת יוצר, דמיון התלהבות,
בול הם ליופי. חדה ועין כתיבה כישרון

 ואפשר לשיחה, המשעשע בכישרונם טים
 בכל הקרח את שישברו עליהם לסמוך
חברתי. מיפגש

 מהיר וקובעים חירותם, את מעריכים הם
 קשורים להיות המחשבה להגבלתה. יקר

קבו שעות עם כלשהי, רוטינית לעבודה
 מעדיפים הם אותם. מדכאת ופיקוח, עות

 אין אם גם אותם שתיהנה עבודה לעשות
מבריקים מהם הרבה גבוה. שכר בצידה
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 קיימות אם לקבוע ניתן שלפיהם סימנים
 כן לפני אך לא. ואם אמנותיות נטיות

 לקבוע יוכל מומחה שרק להזכיר יש
 על המעידים סימנים קיימים אם בוודאות

מס מהסקת להזהר וכדאי אלה, כישרונות
מהירות. קנות

לקווים, להתייחס מבלי ראשון, במבט

 ד,אמ־ היד מיבנה את ראשית לחפש כדאי
 באצבעו־ האצבעות נראות זו ביד נותית.

 בשרנית רכה, עצמה היד שהוארכו. נים
 ליד העיקרי המאפיין בגבעות. ומשופעת

 בצורה שמסתיימות האצבעות אלה כזו
 כלל בדרך האמנותית, היד בעלי חרוטית.

ב־ מבורכים ומקסימים, רומנטיים אנשים

וב ספרות ציור, מוסיקה, — באמנויות
הבידור. עולם

 כישרונות למצוא ניתן שבה אחרת צורה
 (ספטו־ המרית דמויית היד זו אמנותיים,

 שקצותיהן אצבעות בעלת היא זו יד לה).
 בקצותיהן יותר רחבות הן — מתרחבים

 עשויה גאוניות של נגיעה בבסיסן. מאשר
 הם שיכולים או אלה, באנשים להיות
 מקד אנשים אלה משונים. מעט להיות
 רוב פי על וממציאים, העזה בעלי ריים,

 בטרם שנולדו אנשים של שם מקבלים
 עוסק שהאדם מראה תמיד לא כזו יד זמן.

 אם וגם מאוד יצירתי הוא אך באמנות
 הוא לחלוטין שונה במשהו עוסק הוא

אמנותית. בצורה אותו מבצע
 זה אמנותיים לכישרונות נוסף סימן
 בפרקו. וגמיש לאחור המתכופף האגודל

 הזד־ ועל גבוהה, רגישות על מצביע זה
)65 בעמוד (המשך
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הרו בשטח התפתחויות צפויות השבוע
 וה־ מאוד גדולה תהיה הרגישות מנטי.

 יותר להתלהב נטיה
 לגמרי ולהיסחף מדי,

רומנטיים, בעניינים
הקשרים. את תסכן

 מהתנהגות להיזהר יש
 ומדי- חסרת״מחשבה

ב מדי. גלויים בורים
 רצוי כספיים עניינים

 החלטות להחליט לא
מ ולהימנע מחייבות

 עדיף דרסטיים• צעדים
 במקום שינוי. ללא המצב את להשאיר
 סיכסוכים. או אי־הבנות צפויות העבודה

★ ★ ★
 מוגבלים ומרגישים בעבודה עמוסים אתם
 כדי להשקיע שעליכם המאמצים בגלל

״ של רצונם את להשביע
 עימכם. הקשורים אלה
 ולהקל לכס לגמור קשה

 לכם נדמה עליהמצב.
 לבצע יכולים אתם שרק

 ואינכם העבודה את
 במישהו אמון נותנים

 על לחשוב כדאי אחר.
 שיטות או שונות דרכים

 עם פגישות חדשות.
 השני, המין בני ידידים,
 יהיה וסוף־סוף המעורפל, המצב את יבהירו
 שעיכב. הגורם היה מה להבין אפשר

★ ★ ★
 את לאפיין ממשיכים ומתיחות עייפות

 לצאת שמוכרחים מרגישים אתם התקופה.
 לתכנן רצוי מהמצב.
חב ומיפגשים בילויים
 וקפ- מוזרויות רתיים.

 בהתנהגותכם ריזות
 לעייף מאוד עלולים

לפ נסו הסביבה. את
 לאחרים להסביר חות
 כדי עליכם עובר מה

מת יחסים על לשמור
נט הדעת. על קבלים

 מביאה לקיצוניות יח
 למזון החיבה ביניהן להגזמות, אתכם

המישקל. על ולהקפיד לשמור יש משובח•
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 ליהנות יכולים ושוב נעימה יותר התקופה
 בני בין הקשרים חברתיות. מפעילויות

 משתפרים המישפחה
חופ לתכנן אפשר וכבר

 במקום משותפת שה
 מבחינה שיגרתי. בלתי

 טובים התנאים חברתית
חד־ קשרים שוב ליצור

 אלה עם ולהשלים שיו,
אי־הבנות. היו שעימם

 מעניינים חיבה קשרי
בעתיד. תועלת יביאו

ה כספית מבחינה גם
 יותר ולקחת להעז ואפשר משתפר, מצב

 קטנים. בסכומים זכיות צפויות סיכונים.
★ ★ ★

 כעס להתפרצויות לכם גורמים בני״הזוג
 ואל עצמאותכם על שימרו האחרון. בזמן
, ש- להתלבטויות תתנו
מה על להשפיע להם

ההתחייבו החיים. לך
ה במקום שלכם יות

 הלימודים או עבודה
 הזמן זה לכל. קודמות

 מע- את ולשפר לבסס
לב תתפתו אל מדכם,

 השבוע, שינויים צע
ול מעט לחכות עדיף,

 שאו- בתוכנית המשיך
צפו מעניינת פגישה מראש. קבעתם תה
 לרומן. תתפתח לא אולם — השבוע ,,-
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 מבי בחו״ל השוהים אנישיס עם קשרים

ודאגה. שקט חוסר של למצב אתכם אים
 במיוחד רגישים אתם

להש ונתונים השבוע
חי גורמים של פעות

המופ הדאגנות צוניים.
 על להשפיע עלולה רזת

 להרבות נמו הבריאות.
 הנטייה ולהירגע. בשינה

דב ולשאר לאלרגיות
 מתגברת זה מסוג רים

 להיזהר כדאי השבוע.
בת מתרופות. במיוחד

באמ עצמכם את לבטא תוכלו זו קופה
בספורט. עיסקו הכתיבה. או האמנות צעות
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האחרו בימים אתכם שפקדה המתיחות
קלים. לא למצבי״רוח אתכם הביאה נים

קל. יותר יהיה השבוע
 עשויים חדשים קשרים

סת ופגישות להתפתח,
ל להפוך עשויות מיות

משמעו יותר הרבה
מ להימנע כדאי תיות•

ש הבטחות להבטיח
למלא. יכולים אינכם

לפ עלול כזה רקע על
 נעים בלתי סיכסוך רוץ

 מיכ- לאכזבה. ולגרום
 לשימחה יגרמו אחרות מארצות תבים

 הטבע. לחיק צאו מאזניים, בני ולהפתעה.
* + *

יוז של תוספת על מראה הכוכבים מצב
 בתוכניות הסביבה את לישתף רצון מה,

 לממש כדי החדשות.
ל רצוי התוכניות את

 ולוותר לזולת האזין
הק דעותיכם על מעם

 יעסיקו הזוג בני בועות.
ה מן למעלה אתכם
 בהם התחשבות רגיל.

צפו בעבודה הכרחית.
 מצויינת, התקדמות יה
מו קצת בדרך כי אס

 שלכם המגנטיות זרה.
 חדש רומן צפוי מקום ובאותו תפעל

 הטובה. להרגשתכם יתרום הוא ומרתק.
* ¥ *

 דיבורים עם להתמודד תצטרכו השבוע
 ידיד של או בני־הזוג של זהירים לא

 לא למצב שיביא קרוב,
 אתם גם ומביך. נעים

 פיכם מוצא על שימרו
 הטאקט במירב ונהגו

ש מה כל האפשרי.
 אינו בדיבורים קשור

חב חובות השבוע. נוח
עלי מעיקות רתיות

נאלצים אתם כם.
ולאי למסיבות ללכת __________

 אך מיוחדים, רועים
 שיתכן מעניינת, פגישה צפויה שם דווקא

הפתעות. לספורטאים, לרומן. שתתפתח
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לסיו הגיעו הרומנטי בתחום שהיו הקשיים
ונחשקים. רצויים חשים שוב ויאתס מם,

 אינם השני המין בני
 קיימת לפתע אדישים.

 יותר — חדשה בעיה
להח וקשה מחזרים מדי
 עדיפות לתת למי ליט

ותי בקשרים ראשונה.
 להיזהר יש יותר קים

סו ומגילוי מסיכסוכים
עתה. עד שנשמרו דות

 ישאלו העבודה במקום
 אתכם וישבחו בעצתכם

 והמהיר הטוב הביצוע ועל תושייתכם על
 רגיעה. תקופת רצויה משימותיכם. של

•¥■ * +
 הכל ומבצעים במתח, השבוע חשים דליים

מבחינה מסויימת• ובעצבנות בחיפזון
 חשים לא בריאותית

ל קשה טוב, כל״כך
 ההרגשה, מקור זהות
מ נובע שהכל ויתכן
 אתם שבו הנפשי המצב

 על להקפיד יש נתונים•
ה עם טובים יחסים

 עם או עליכם ממונים
עבור העובדים אלה
 עלול רוח קוצר כם.

רע בעוכריכם. להיות
 לשפר עשויים והברקות מצויינים יונות

 דיפלומטי. חוש לפתח יש אך העבודה, את
¥ ¥ *

 השייגרה, את לשנות צורך חשים השבוע
 שונים אנשים ולהכיר לטיולים לצאת

צפו אחרים. במקומות
קצרות. נסיעות יות

ל יש העבודה במקום
 עצמית מעת מיש פתח
ל מעניין לקפוץ ולא

יו בגיוון הצורך עניין.
 ויכולת הברקות צר

 את יביאו אלה אילתור.
 לידי אתכם הסובבים
מבחי מכם• התפעלות

להי רצוי כספית נה
שי יציבות. על ולשמור מספקולציות מנע

קשרים זו. בתקופה רצויים אינם נויים
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