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־ קשת למזל 1
 שינו״ם תקופת

והתקדמות
 במעלות השמש שוהה אלה בימים

כני לקראת עקרב, מזל של האחרונות
להר אפשר כבר כעת קשת. למזל סתה

 של וההתנהגות משתנה שמצב־הרוח גיש
ב נעימה. יותר להיות הופכת האנשים

הור בעקרב נמצאה השמש שבה תקופה
ח גש ת לעניי סביב דאגות באוויר. מ
ם נים ל פעם לא גרמו ונפשיים כספיי

ת עצבנית התנהגות חסר ת. ו סבלנו
ס ההתחשבות ק ט ה  ממאפייני וליו לא ו

 לעשות הזמן את ניצלו רבים התקופה.
 ועם קרוביהם ידידיהם, עם נפש חשבון

 נמצא הרגש בחיי להתלבטויות עצמם.
ם פתרו חלק — פיתרון ת ני על-ידי או

הצ להשמיע העזו ואחרים קשרים, תוק
ה למרות נשכרים. ויצאו מהפכניות עות

ת חו תי ת שלוותה מ נראה התקופה, א

ובהת בעצמם לשלוט הצליחו שאנשים
משבי לתוצאות שהביא דבר נהגותם,

חשו השליטה שבהם בשטחים רצון, עות
במיוחד. בה

 היה לא המצב בריאותית מבחינה
ם חלו, רבים קל. המ כלל בדרן כי א

 צורך היה רב. זמן נמשכו לא חלות
ם את ולנהל בתושיה להיעזר  כאילו החיי

מאפיי כעקרב השמש דבר. קרה לא
 תמיד אולם קלים, שאינם מצבים נת

 ואפילו !.,הבעיות ל*את דרך מוצאים
יותר. ומוצלחת חדשה בדרך להתחיל

ת ניצלו עקרב מזל מבני חלק הת א
 ל־ נסיעה לעצמם לארגן והצליחו קופה
ב (הקשור יופיטר שכוכב לפני חו״ל,

ת עוזב נסיעות)  למזל ונכנס מזלם א
קשת.
האווי תהיה ומה השינוי יהיה מה

 אחד ן קשת במזל תשהה כשהשמש רה
 אלה מזלות שני בין הבולטים ההבדלים

 לעומת עקרב, מזל של החשדנות הוא
 מזל של העיוורת והאמונה האופטימיות

 מה לנו מראים אלה הבדלים קשת.
קצר. זמן בעוד נרגיש

 חופשית הרגשה עליזות, אופטימיות
וה החשד הביקורת, אחרי ומשוחררת.

ת אחד כל של היסודית בדיקה  רעהו, א
נוטה הכל ביותר. בולט השינוי יהיה

 ת קוב ת ה ת י וז 11
שו
נבעו חשבונות

ונישות

 קשרים לקשור הצורך מתגבר להתהפך.
מת אנשים לפתע נושא. כל על ולשוחח
 מרגישים רבים שטחים. בהמון עניינים

תחיל צורך נט לפי איש איש ללמוד, לה
לבו. יות

ונעימה, קלה יותר שהאווירה למרות

בדב להתעמק צורך מרגישים אנשים
 את להרחיב מעוניינים עושים, שהם רים

ל בכך שיצליחו ומאמינים ידיעותיהם,
תם קושי. לא  שינויים לבצע שחששו או

 והאווירה כעת, פוחדים אינם מהפכניים
תם מעודדת האופטימית ולנ- להעז או

 גוגישים אנשים
עמק לחת צורו

 ולהעשיר
•ויעות״חס את

ס סות  היו לכן שקודם לדברים להיכנ
ם. בגדר רק חלו

 עצמם הרגישו אנשים בעקרב אם
ת מחפשים בקשת ומחוייבים, לחוצים  א
מבט חלק לעצמאות. ושואפים החופש

 קשור קשת פיסית. בפעילות זאת אים
הר שמתעורר פלא אין ולכן בספורט

הס ובתנועה. בספורט יותר לעסוק צון
לע כן לפני חודש שהתקשו פורטאים,

 יותר מרגישים הגדרשות, במשימות מוד
קווה כוח,  ומפגינים ושימחת-חיים, תי

מתמיד. מרשימים הישגים
 להתקדם, להעז אפשר שבה תקופה זו

גלו שיחה לשם עליכם לממונים ולפנות
ל מפתיעות רוב פי על התוצאות יה.

טובה.
מצ שאינם אלה בנסיעות. קשור קשת

מ ארוכה נסיעה לעצמם לארגן ליחים
 נוסעים עצמם את מוצאים לים. עבר

קצ מחופשות ונהנים בארץ, ומטיילים
ם. מאד הם שלהן רות קי קו  קשרים ז
ת ארצות עם קו ם, רחו ם מתהדקי  אורחי

כ היא וההרגשה לביקור, באים משם
 מגע ליצור ואפשר הצטמצם העולם אילו
חד כל עם קושי ללא  מעת- שבחברתו א

ימים.
לק מובילה אינה השיחרור הרגשת

מורגשת — להיפך ולשטחיות, לילות

 על במחשבות ומרבים פילוסופית אווירה
המח עולם. של ברומו העומדים דברים

אלית שבה טו  יש חשובה. מאוד האינטלק
 ב- לעסוק ונמשכים רוחניות של אווירה
ליום־יום. שמעבר דברים

כשה וסגורים חשדנים שהיו אנשים
 לפתע נהיים עקרב, במזל נמצאה שמש

ב שהצטבר מה כל ופתוחים. גלויי-לב
ת נאמר תוכם  ללא החוצה ויוצא בקלו

מעצורים. כל
שחל בשנה כמו הקרובות, בשנים

 ולכן, בקשת, אוראנוס כוכב נמצא פה,
 זה, לכוכב בצמידות תימצא כשהשמש
ה האווירה  שנה בכל מהרגיל. שונה תהי

מים כמה יהיו  יהיה לא המצב שבהם י
 בתחילת יקרה זה השנה נוח. כל״כך

תו של השליליים הדברים קשת. מזל  או
ם מיפגש בדי בחוסר-זהירות, מתבטאי
ם ואפילו פוגעים, בורים כי  מיש- בסיכסו

ת עלולות פטיים. ת להיו  ואולי תקלו
 ל- נסיעות על כשמדובר בעיקר תאונות,

חו״ל.
תקלו וייצוא ייבוא בענייני העוסקים  י

ם כלל. חשבו לא שעליהם בבעיות  אול
עלו המישפחה בקרב זמן. לאורך לא

ם יותר להתפתח לים  ומריבות סיכסוכי
ס בריאות בענייני וגיסות. גיסים בין י
הגב, באיזור במיוחד הפגיעים אלה בלו

 אווירה שת1וווו
 !(גתשנות פילוסופית

 שנהגו דברים על
עולם של

יו זה כל הדם. ומחזור הכבד הרגליים,
 סמוך השמש תימצא שבו בשבוע רגש

חר אולם אוראנוס. לכוכב כש מכן, לא
ת נוכל שוב ממנו, תתרחק היא  ליהנו

ת הטובה מהאוויה  מזל של והאופטימי
קשת.

ס 21 ו מ  ־ ב
׳ל באס! 20

הש כבר אך חלפו, לא עדיין הקשיים
 רעיונות הקלת״מה. להרגיש תוכלו בוע

 לימודים שטח בדבר
ם יעודדו חדש ו־ אתכ

לפעול, אתכם ימריצו
טל שיחת או מיכתב

 עשויים מחו״ל פון
 בשטח חשובים. להיות

לה המשיכו הכספים
 תסכ- אל זהירים. יות

 והמג- כספכם את נו
 שאינן מהוצאות עו

ה בשטח הכרחיות.
ש למרות אתכם. לקדם חושבים עבודה

 לבשורה. המתינו בשינוי לחוש קשה לכם
¥ ¥ ¥

 בענייני עסוקים תהיו השבוע בתחילת
הפר כל את ולברר לדאוג עליכם כספים,

 לעיסקות הקשורים טים
מבצ שאתם קניות או

 תזלזלו אל הפעם עים.
 הס אם אפילו בפרטים,

בש אתכם. משעממים
 עלולה הרומנטי טח

 אל אך אכזבה, להיות
 מצב־הרוח. את תאבדו

 יומייס־שלושה תוך
 קשרים לחדש תוכלו
ב להתחיל או ישנים

 העבודה בשטח יותר. ומבריא חדש קשר
 לכם, מעניינות הצעות להגיע עשויות

* ★ ★
ם  פופולריות ליותר תזכו העבודה במקו
 עוז- קלילה וגישה הומור חוש השבוע.

 את למלא לכם רים ,יי
ש הכבדה האחריות

מ לא עליכם הוטלה
תוכלו בקרוב זמן.

קצרה, לחופשה לצאת
נסיעה כלולה שבה

מכ עם פגישות מהנה.
 עשויות חדשים רים

ת לגמרי לשנות  א
 ולהוסיף מצב־הרוח

קווה  טוב לעתיד תי
להיזהר עדיין יש בריאות בענייני יותר.

טובה. לא מהרגשה להתעלם ולא
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במ נוספת אחריות עליכם תוטל השבוע
באירגון קשור שזה יתכן בעבודה. קום

למ חדש. פרוייקט של
 תרגישו החששות רות
לב יכולת לכם שיש

בשלמות. הדבר את צע
אתם הרומנטי בשטח

ליו להגיע מעוגיינים
 בני אך יציבות, תר.

 מאפשרים אינם הזוג
 ולהרגיש להירגע לכם

 לפי לנהוג נסו ביגוחון.
קש ולסיים הרגשתכם

 תוכלו זו שבתקופה מכיוון מסובכים, רים
 לכם. המתאימים חדשים, בידידים לפגוש

¥ ¥ ¥
ם השבוע כרגיל. אינו הבריאות מצב ת  א

להת נוטים זאת ובכל מתמיד רגישים
שמפ מה מכל עלם
 תחושו שבוע תוך ריע.
ת חז יותר עצמכם א

ם,  כן לפני אך קי
 חופשה לארגן עדיף

ה בבית. ולנוח קצרה
 במישפחה הצעיר דור

 תשומת־לב, יותר דורש
ת לדחות ואין הטי א
ה שכן בענייניו, פול

 טיפול דורשים דברים
 לכם גורם מאוד גבוה ריגשי לחץ מיידי.

 לעזור. עשויה גלויה שיחה להתלבטויות•
¥ ¥ ¥

הסי האחרזן. בשבוע מורגש חוסר־שקט
 קשור שהדבר יתכן ברורה. אינה בה

 העבודה לעומס בעיקר
 יותר עליכם. המכביד

לנגבו־ מוקדש זמן מדי
למנו מדי ופחות דה,
ל מתחילים וכבר* חה,

ולאות. עייפות הרגיש
מת ביתיים מכשירים

בעי לאחרונה, קלקלים
חשמליים. מכשירים קר
ה בשטח זהירים. היו

 אינו המצב רומנטי
 ומשונים מוזרים אנשים עם פגישות רגיל.

אחרת. ליפהע על להביט לכם גורמות

_ '*'-1 -!

ם שבהן הפעילויות שפע ת קים א גו עסו
 בשקט צורך שיש למרות לעייפות. רם

מע אתם ובהרמוניה,
ת דיפים וה המתח א

ת ל הקשורים התלהבו
 בימי הרומנטי. צד

הש של ושני ראשון
מביקור, תופתעו בוע

 לטובה לשנות העשוי
הקרובה. התקופה את

ם בענייני  המצב כספי
 מעט לא יציב. אינו

ה את מלוות חרדות
 נוכחים פעם ובכל האחרונים, שבועות

 יגיע. כסף גם לדאגה. טעם שאין מחדש
¥ ¥ ¥

מצפה והפתעות שמחות חגיגות, של שבוע

^ ם<<-ד,זדךך^ת ר 821ז11̂ת!שוז1 ב מ צ ד  - ב
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 שיגיעו בשורות לכם.
 ידיעה עצומת. לשימחה
 ש־ לנסיעה הקשורה

ל תביא השנה תבצעו
ש ולמרות התרגשות,

 מתקבל בלתי ייראה זה
 לכס יתברר הדעת, על

המ ביצוע. בר שהדבר
ו משתפר, הכספי צב

בש חדשות אפשרויות
 נפתחות העבודה טח

 רצוי זה ברגע לפניכם.
 מקום את לשנות לא

 התקדמות לכם צפויה
¥ ¥

יגרמו לאוזניכם

ר 22 נ ו ס ק ז א  - ב
ו 22 נ ו נ כ ו נ ב
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 שכן עבודתכם,
אתכם. שתפתיע

¥

ה קשה, רוח מצב של תקופה אחרי
ם להתבהר. מתחילים שמים ת  עדיין א

 מתברר אך דואגים,
 פיתרון למצוא שאפשר

מעו וזה בעיה, לכל
 וקרובי ידידים דד.

 בכם פוגעים מישפחה
 אולם האחרון, בזמן

 מתכוונים אינם הם
להש נסו להעליבכם.

וב- הישר בשכל תמש
ן___________ ו י ג ותווכחו הבריא ה

 ול- לנטור סיבה שאין
 להטריד עלולים כספיים עניינים היעלב•
ר אך אתכם, בלבד. זמני הוא המחסו

 אפשרויות לפניכם נפתחות אלה בימים
 ליצור תוכלו הידידים. מעגל את להרחיב

שו אנשים עם קשרים
ידידי־ שהיו מאלה נים

 ההיכרות כה. עד כס,
העבו מקום דרך תהיה

וח רביעי הימים דה.
 קשים קצת יהיו מישי
 אך מאכזבים, אף ואולי
מצב־ ואילך שישי מיום
 וההרגשה ישתנה הרוח

 הרבה תהיה הכללית
 יותר תהיו טובה. יותר

 במטרה להתרכז ותוכלו וגלויי־לב פתוחים
 יציבות. צפויה ואנרגטית. חיובית בדרך

¥ ¥ ¥
 ביותר אתכם מעסיק הקאריירה שטח
 שינויים לבצע הזדמנויות האחרון. בזמן

ם מבל העגודה במקו
 כדאי אתכם. בלות

ביח זהירים להיות
ם ה הממונים. עם סי
 כלפיכם החברי יחס
 השפה מן בחלקו הוא

שלו בעוד רק ולחוץ.
 תוכלו שבועות שה

ה הכוונה מהי לדעת
 השבוע בסוף אמיתית.

 כבד. מצב״הרוח יהיה
חב מאירועים ולהתרחק בבית לנוח נסו

 לכם. חשובה מאוד מנוחה מעט רתיים.
¥ ¥ ¥

מן אופ יותר מרגישים אתם האחרון מ
מה ליהנות ויכולת התלהבות טימיות,

 הכללית הגישה חיים.
 לעזור יכול וזה חיובית

 בעיסוקים להתחיל לכס
 להתחיל כדאי חדשים.

לק העשויים בלימודים
מביני אלה אתכם. דם
לאמנות, הנמשכים כם

ני חלק להקדיש יוכלו
וה ליצירה, מזמנם כר

 טובה תהיה התקדמות
חד ידידים ומספקת.

הופ והיחסים הקשרים את מהדקים שים
ומלהיבים. רומנטיים יותר להיות כים
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