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 בשלווה הצורך נוח. מזג ובעלי נעימים
 קרובות שלעמים עד אצלם, חזק בל־בך

 כדי. רק ולוותר להתפשר מוכנים הם
 חוסר־ של למצבים להיכנס ייאלצו שלא

 ה־ הצער למרבה ומתח. עצבנות שקט,
 ובוודאי בהם, מתחשבים אינם כוכבים
 כך ״פרוטקציה.״ להם עושים שאינם

 האחרים, המזלות כשאר שהם, יוצא
 כשח־ קלים, לא זמנים לעבור נאלצים
עבו נוח שאינו במצב עומדים כוכבים

רם.
 השתנה אכן 1982 של האחרון בחודש

לטוב נעשה לא והשינוי הכוכבים, מצב
 פעם לא שבתאי. כוכב אשם בכל תם.

 כשכוכב שנוצרים הקשיים כאן הוזכרו
 נכנס שבתאי כוכב במפה. דומיננטי זה

 שור. למזל ממול ממש וניצב עקרב למזל
 וגם המזל, בני עבור קל אינו זה מיקום

להת המעדיפים אנשים ביניהם יש אם
יצליחו. לא הם מקשיים, עלם

 מזל של השביעי הבית הוא עקרב מזל
ה במסורת קשור השביעי הבית שור.

כ ולנישואים. לשותפויות אסטרולוגית
 יהיה השנה והרגיש הפגיע החלק לומר,
אלה. בנושאים קשור
 כבר רבים שוורים באלה. רק לא אך

 יותר שהם לחוש, עתידים ועוד הרגישו,
קר בריאות, על ומדובר מתמיד. פגיעים
צופ מה משותפים. ויחסים כספים יירה,

ז לשוורים 1983 שנת להם נת

ה ד בו וקריירה ע

 בתפקידים להצליח
 אלה עצמם. על ת
האח־ בתקופה וצים

 בקשיים עצמם את
 להגיע לא כדי ראש.

 בכובד להתייחס יהם
 לקחת ולא החדשים

אליו.
 ל- פיתרון יימצא ובר

 התקדמות תורגש
 שמבחי- לציין !עניין

מוזר. קצת מצב
 אך להצליח, 'וורים
 עובדים הם שבו

 או בדרגה עליה
 מאוד קשה יהיה מכובדת יותר עמדה
מו יהיו שאנשים למרות השנה, להשיג
ה של המיקצועיות להצלחות דעים

שוורים.

בסב■□
משמ הבדלים יהיו לא זו מבחינה

 השנה החולפת. השנה לעומת עותיים
מבחינה יציבות חסרת היתח שעברה

ומ מרגיזות די בבעיות יתקלו השוורים
 התנגדות או במזומנים, מחסור עצבנות.

 ויעכבו. יפריעו אחרים מישפחה בני של
 לשפץ או לעבור מוכרח שאינו מי לכן
ה דחיית על שיחשוב כדאי דירתו את

לשנתיים. לפחות תוכנית

׳אוח

השנה ביותו והדגיש הפגיע החדק
או , ושותפויות ו :נישואיג 1 !שוו 1 יהיה

אחרים ] בתחומיו גם ] קשייו יורגשו
 כספים הגיעו שבהן תקופות היו כספית.

 השוורים את והפכו צפויים לא ממקורות
תקו ואילו מדי, ולאופטימיים לקלילים

לאכז וגרמו דאגה עוררו אחרות פות
בות.

 אותו למעשה יימשך הבאה בשנה
 צפויים, לא ממקורות יגיעו כספים מצב.
 אך מהגרלות, או מירושות אפילו יתכן

 עלולים והשוורים במהירות יבוזבזו הם
לע באשר ובדאגה בלחץ שוב להימצא

לע שניתן היחידי הדבר הכספי. תידם

 כאלה, למצבים להגיע לא כדי שות
 זהירים ולחיות יותר, לחסוך כמובן זה

נחסך. שכבר במה בשימוש

מגורי□
 שכירת על דירה, קניית על שחושב מי
למ הקשור כלשהו שינוי על או דירה
ה תוכניותיו את לבצע יתקשה גורים
 ואוגוסט יוני החודשים בין כי אם שנה.

השנה, בשאר אך נוח. יותר יהיה המצב

ב נתקפו שהשוורים לומר אי-אפשר
 הרגישו רובם אך השנה, קשות מחלות

 הם השנה ורגישים. פגיעים יותר שהם
ה גם ובגרון. בשיניים מבעיות סבלו
 מה בכל נוחה תהיה לא הבאה שנה

יותק שהם נראה לא לבריאות. שקשור
 לבזבז יצטרכו אך קשות, במחלות פו

 של או שלהם בריאותיות בעיות על זמן
ש היחידי הדבר אחרים. מישפחה בני

 שתקופה הוא להתנחם, כדי לומר אפשר
שהמ נראה זח ברגע אם וגם תעבור זו

מאו בתקופה יסתדר הכל מסובך, צב
יותר. חרת

ת בו ה ונישואים א
שוו ומעניין. בולט שינוי מורגש כאן

 זה. בשטח חזקים זעזועים עוברים רים
קלי באהבות עכשיו עד שהסתפקו אלה
 אינם שהם מרגישים ובלתי-מחייבות לות

 עדיין הם ואם זו. בדרך להמשיך מוכנים
או יכריחו הכוכבים זאת, מרגישים לא
 יאפשרו ולא המציאות, מול לעמוד תם

 אופי שלחם אהבים פרשיות לנהל להם
הרפתקני.
 מעמד, להחזיק יוכלו רציניים קשרים

 במשך קשים במיבחנים יעמדו אולם
 אוגוסט- בחודשים ובמיוחד כשנתיים,
העק תכונת נדרשת כאן .1983 ספטמבר

יתע שהשמרים רצוי המפורסמת. שנות
 לא אם גם הקשרים, על לשמור קשו

 המתפתחים לקשרים כי נוח, להם יהיה
לנישואים. להגיע סיכוי יש

 מעט המצב — נשואים לשוורים באשר
 רצונותיהם על לוותר יצטרכו אלה שונה.
 הם המתקרבת בשנה זוגם. בני למען

 בקרב ולחוצים מתוחים די עצמם יחושו
 קשות למסקנות שיגיעו ויתכן המישפחה,

הדרך. להמשך באשר המזל לבני ניתנו האחרונים בחודשים

 התקדמות על להתבשר תוכלו השבוע
במשכורת. העלאה איזושהי או כספית,

 תצטרכו לא למעשה
 להגיע כדי להתאמץ

מ יגיעו הדברים לכך.
 קרובי-מישפחה אליהם.
לעז להיזדקק עלולים

יהיה וטוב כספית, רה

 בנושא במיוחד עסוקים אתם זו בתקופה
מקו לרעיונות לב לשים בדאי הקריירה.

מקובלים, ובלתי ריים
אתכם. לקדם עשוי זה

 קודם שנראו השאיפות
 כאילו הגשמה, בטווח

 אולם מכם מתרחקות
זמן תוך בלבד. זמני זה

מאזנ״ס  שהכל תיווכחו קצר
התוכנית. לפי מסתדר סוסן  כשבוע תמתינו אם

מחליטים שאתם לפני וווו!
יש ידידים עם פגישות

עניין, יוסיפו וחדשים נים
ני 2ו ו  - בי

לי 20 ביו
במ בעניין. לנהוג איך
תוכלו העבודה קום
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 חיבה של בגל להרגיש
רומנ מפגישות ליהנות תוכלו כלפיכם.

 ומהנות. קצרות בנסיעות הקשורות טיות
* * *

 ומודאגים מוטרדים הייתם השבוע בתחילת
 סוף לקראת אולם הזוג, בני של מיחסם
 • ש־ לכם יתברר השבוע

 מיותרות. היו הדאגות
 גדולה מאוד הרגישות
 נוטים אתם זו, בתקופה
במ ולהתרגז להתפרץ

 המיק־ התחוס הירות.
תשו יותר דורש צועי

 ליזום כדאי לב. מת
 רעיונות ולקבל שינוי

מל הרגש חיי חדשים.
 כל־כך איך ולכן היבים

 אולם אחרים. לעניינים להתפנות חשק
 כספית. מבחינה להפסיד מה לכם יש כעת

★ ★ ★
וה השבוע עליכם מוטל עבודה עומס

הגובה. על אינם הרוח ומצב בריאות
 לעמוד קל לא לכן
ש ההתחייבויות בכל

עצמכם. על לקחתם
 יכול אחד נושא אולם
 והוא עליכם, להקל
האהבה. לחיי קשור

 לנצל כדאי זו מבחינה
התקופה. את היטב

מור חדשה התעוררות
 עימה ומביאה גשת

מחוד חיים שימחת 5
 סודיים. יהיו שיווצרו הקשרים רוב שת.
כך. על לספר תתפתו ואל ראש תקלו אל

ברואי 4.1
ני1ני 4.0

 לא להקפיד עליכם אך
הרו בשטח אי־הבנה. בגלל קשרים לנפץ
 והפעילים. היוזמים להיות עליכם מנטי

★ ★ ★
עלו מיקצועיים ועניינים קריירה ענייני

 ש- יתכן השבוע. אתכם להטריד לים
 שטו- למריבות תיקלעו

 חסרי- דברים על תיות
 אנשים עם חשיבות

ל המנסים מתוסכלים
להי נסו לכם. התנכל

 למילח- מלהגרר מנע
 לא כעת ומריבות. מות

 את להוכיח תוכלו
מאו אולם צידקתכם,

ייצ הדברים יותר חר
 על ותפוצו לאור או

 אין חברתית מבחינה הנוכחיים. הקשיים
 משגשגים. האהבה וחיי להתלונן מה על

* * ¥
 נסיעה בתיכנון להתחיל תוכלו השבוע
 להינפש לכס מגיע זאת, תדחו אל לחו״ל.

מהנה. לחופשה ולצאת
 מצליחים שאינם אלא

 לעניין כספים די לגייס
ב להסתפק יוכלו זה

יותר, קצרות נסיעות
 יש אלה את גס אולם

 מאוחר כעת. לתכנן
 להיווצר עלולות יותר

 אינכם שאותן בעיות
זה. ברגע לראות יכולים
השו מישפחה קרובי

 ויבשרו יכתבו או ו1יתקש בחו״ל הים
תגיבו. ואל סיבוכים יהיו משמחת. בשורה
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 דאגותיכם בראש יחיו כספיים קשיים
 החייבים באלה להיזכר הזמן זה השבוע.

 אופייכם כי אם לכם,
 מקל אינו המתחשב

 חזרה לדרוש עליכם
לכם. שמגיע מה את

עצ על להתגבר כדאי
 על להקל ולנסות מכם

 קצרה נסיעה המצב.
 במפתיע לבוא עשויה
רומנ עניינים ולקדם
להז תנסו אל טיים.

הת את הזוג לבן כיר
 ושור קשת מזל בני לאחרונה. נהגותו

 מחודשים. קשרים עימכם ליצור ינסו
* * *

 המישפ־ ובקרב בביתכם מורגשת מתיחות
 מישפחה בני על העוברים השינויים חת.

 על משפיעים אחרים
 לא ומקשים חייכם
 הזוג שבן יתכן מעט.
 מקום את לשנות עומד

מה להיעדר או עבודתו
 אל תפקידיו. בגלל בית

 צריך בקיצוניות. תגיבו
 באיזו ולראות להמתין

מוק כעת לנהוג. דרך
עמ לנקוט מדי דם
 שתפו חד־משמעית. דה

של את וקבלו פעולה תיו.  הזוג. בן עצו
 השבוע. נעימה כספית הפתעה לכס צפויה

* * ■¥■
 ובריאות. עבודה על השבוע יושם הדגש
 גוזלים נוספת אחריות או עבודה עומס

ית ומכוחכם. מזמנכם
 מישהו של שעבודתו כן

ל עליכם תיפול אחר
 לחשוב כדאי מעמסה,

 שינויים על ראש בכובד
 רק ולסמוך בעבודה,

 מיקצו- שעצתו מי על
 לאמון ושראוי עית

יופ עקרות-בית מלא.
 בלתי מאורחים תעו

 להכין כדאי צפויים.
ל המצפים קשתים במקרר. מזון מלאי
שאיפתם. את להגשים יוכלו חדש, קשר
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 או מידיד באכזבה להתחיל עלול השבוע
 שאינכם יתכן לשפוט, תמהרו אל ידידים.

כו התמונה את רואים
להא נוטים ואתם לה,
 יחסים האחרים. את שים

לביל־ גורמיס רומנטיים
ועלי זו, בתקופה בול
שאי קשרים לסיים כם
 ולשים לכס מוסיפים נם
חדשות. לאפשרויות לב
 יהיו הזדמנויות מעט לא

עצ את שחררו השבוע.
 והיו והמעיק מהישן מכם

 כרטיסי חדשות. רגשיות לחוויות נכונים
 בהם. שישקיע מי את יאכזבו לא הגרלה

* * *
 בשקט. יתנחלו לא והמישפחה חבית חיי

 מכפי יותר בביתכם לבלות נאלצים אתם
 יתכן רוצים, שהייתם
 מצבכם היא שהסיבה

 יתכן אך הבריאותי.
 את יצטרך הזוג שבן

 קורה זה כל עזרתכם.
 המון עליכם כשמוטלת

מספי ואינכם עבודה,
 מה את לסיים קים

 עצמכם. על שלקחתם
 הבא השבוע לקראת

 ~ ותוכלו ישתפר המצב
 אתכם. שמעניינים לעניינים להתפנות שוב

 בקרוב. להתחיל עומד חדש רומנטי קשר
★ ★ ★

 עצמכם את להרגיש עלולים אתם השבוע
להת אתכם להביא יכול וזה לחוצים, די

ואימפול נמהרת נהגות
 של התפרצויות סיבית.

אופ שאינן תוקפנות,
 עלולות לכם, ייניות

 הסובבים את להפתיע
 שנוהגים אלה אתכם.

 להיות חייבים בכבישים
 אתם מתמיד. וה־רים
 תמיכה להמון זקוקים
 לא שזה למרות ואהדה

 תמיד ולא בקלות מגיע
 שאתם ומה לכס, שמגיע מה מקבלים אתם

מעניינת כספית הצעה לאחרים. מעניקים

זני
ר 20 א נו  - בי
אר ו8 רו בפב
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