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 מוכן הוא השותף למען ביותר. חשובים יהיו
 עלול ראוי, שאינו בן־זוג הכל. כמעט להקריב

 אהבת קשה. לאכזבה ולהביא זאת לנצל
 ולתלות לעצלות לגרום עלולה מנעמי״החיים

בבן־הזוג.
בעקרב ונוס

 בסימן ביותר מינית היא ונוס של פעולתה
 עוצמת עמוקות, תשוקות גדושי חיי־מין זה.

 היחסים לסיפוק. להגיע וצורן־ רגשות
 והקינאה גבוהה ריגשית ברמה מבוטאים

 לתאוות ההתמסרות לבוא. מאחרת לא
 עודף של בעיות לגרום עלולה ולתענוגות

 לעתים מקשה ברגשות הקיצוניות מישקל.
היחסים. את ומסבכת

בקשת ונוס
 משתכנעת אינה החופש, אוהב במזל ונוס
 ומחייב. עמוק בקשר להסתבן שכדאי
גיל עד אהוב ללא להישאר נטיה קיימת

את המסמל המזל

במאזנ״ם 0111
 המזל בן ולכן הטבעי במקומה היא כאן

בשותפות החיים ומתחשב. נעים עדין, יהיה
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 * על מבוססים במיטבם היחסים מאוחר.
 * על החופש את מקריב לא שאיש הידיעה
 * היחסים. להצלחת תנאי זהו האהבה. מיזבח

 * לה ומחפשת ביותר הרפתקנית כזו, ונוס
* לבקרים. חדשים בשותפים עניין

ג בגדי נוס1
 * אינה היא לוונוס, לה קר זה במקום
 * בגדי ונוס לו שיש אדם אופיה. לפי מתפקדת

 * או האהוב, למען קורבנות להקריב יצטרך
 * קשה בידוד. או אכזבה מפירוד, לסבול
 * אן גדולה, הנאמנות הרגשות. את לבטא

 * טיפוס שמרנית. מאוד ולאהבה למין הגישה
 * נישו־ באמצעות יתאפשר החברתי בסולם

* אחרים. יחסים או אים
י בדלי ס1נ1

 1 אן במיוחד, ריגשית אינה ונוס כאן גם
 * מהמזל. מושפעים הוונוס בעל של תכונתיו

)44 בעמוד (המשך

 מרים
בנינזיני 1

החודש: מזל

 הוא ונוס והאהבה. החן היופי, את מגלמת
 כהתגלמות האשה את ומסמל ״נשי" כוכב
היפה. המין

 הפתיחות מידת על מצביעה ונוס למעשה,
 מייצגת היא בהורוסקופ החיים. כלפי שלנו

 עם יחסים ליצור אי־אפשר - הזולת את
 וסלחנות. הבנה וללא פתיחות, ללא הזולת

 והרחמים החסד מידת מהי מראה ונוס לכן
 מוכן הוא כמה ועד להרגיש, מסוגל שאדם
הזולת. את ולהבין שלו האגו על לוותר

 החסד, מידת על מצביעה שוונוס מאחר
 והתחשבות בהרמוניה והצורך טוב״הלב

 את לסמל נבחרה שהיא הרי - בזולת
 ממוקמת מזל באיזה לדעת חשוב הנישואין.

 האחרים. הכוכבים עם קשריה ומה ונוס
 לפי מתפקדת לא ונוס שבהם מזלות ישנם

 קשים מצבים יוצר והדיסוננס הנוח, אופיה
ומסובכים.

 אדם מידה באיזו לראות ניתן בהורוסקופ
 ובקשר הזולת עם בקשריו להתמיד מסוגל

 להרוס לפלרטט, נטיה יש אם בפרט. נישואין
 הנישואין. לחיי שותפו את ולדכא קשרים

 או נאמנות, חוסר לראות אפשר כן, כמו
 למישפחה. ומסירות דבקות לחילופין

 אושר להפיק האדם של יכולתו ובכלל,
הזולת. עם מקשריו

 יוצר האדם בהורוסקופ, פגומה כשוונוס
 הרמונית כשוונוס באהבה. רבים קשיים לו

 טובה יכולת על מראה היא - בהורוסקופ
 אדם על ומספרת משותפים, חיים ליצור
 עדין־נפש, הוא והזדהות. חמלה רגש לו שיש

וטוב. נוח ואופיו אידיאליסט
 - בהורוסקופ דיסהרמונית כשוונוס

 חוסר אנוכיות, לקרירות, נטיות יראה האדם
 חושניות־יתר מוסריות, חוסר התחשבות,

וריקנות.
 חשובים - ונוס ממוקמת שבהם המזלות

 היא שבהם מזלות שישנם מאחר ביותר,
 היא אחרים ובמזלות הנכון, במקומה אינה

 מה לראות ננסה כאן ונועם. רוך חום מראה
 שגם לזכור יש מזל. בכל ונוס של תכונותיה

 מתאים שאינו במזל ממוקמת היא כאשר
 טובים האחרים הכוכבים עם קשריה אך לה,

התמונה. את לשנות עשוי זה והרמוניים,

 האמנות׳, חינה,
והמאחן ההומונ■

 קלט או שמע אסטרולוג שאינו מי גם
 את שסובבים שכוכבי״הלכת בוודאי
 האסטרולוגיה משמעות. בעלי הם השמש,

 ולבתים, לכוכבים למזלות, מתייחסת
 אלה שלושת הלידה. שעת על״ידי שנקבעים
בחיים. שונים תחומים מסמלים
 היפה, את מסמל מאזנים מזל למשל,
 שיווי־המשקל והמאוזן, ההרמוני האמנותי,

 מזל בזולת. והתחשבות חברתיים ביחסים
 בנישואין, השותפות, את מייצג מאזנים
אחרים. בקשרים או באהבה
 הדברים אותם מסמל השביעי הבית
 מסוגל האדם אם שמראה זה הוא למעשה.

 שותפות לנהל או משותפים, חיים לשאת
 בודד, זאב הוא שמא או אחרת. או עיסקית

 עם חייו את לחלוק רוצה ואינו יכול שאינו
נוסף. שותף

 המזל תכונות את שנושא כוכב מזל לכל
 הוא ונוס כוכב מדברים. אנו שבו והבית
 ואם מאזניים. מזל אצל המייצג הכוכב
 כוכב מאפיין שאותן התכונות מהן נבדוק

 מזל של לתכונותיו זהות שהן ניווכח - ונוס
 היפה הטוב, את מסמלת ונוס מאזניים.
 ליצור האדם של יכולתו את ומראה ההרמוני
זולתו. עם קשרים

- אפרודיטה - ונוס היוונית במיתולוגיה
************************************ **************************************************************************************- * * * * * * * * * * * * * * *

 כדי רבות, לעשות תוכלו הנוכחית בתקופה ;
 הזמן זה החומריים. העניינים את לקדם ;
נועזת בצורה לפעול ;
סיכונים. לקחת ואפילו ;
מתכונת להיזהר יש י
ש אלה אצל הבזבזנות [

 השבוע שכן לכך, נוטים
במיוחד. חזק זה יצר

שי יתרחשו בעבודה
 ייתכן מעניינים. נויים
 שביקשתם מה לא שזה

ממה שונה והכיוון
 עד לכם שתיארתם *
 יכולת נראית השבוע דווקא אבל עתה, 5
הקאריירה. ענייני את לקדם טובה ;
* * * *
דווקא לאו כעת, עליכם מוטלת קשה עבודה *
עבודה תמיד ולא עובדים, שאתם במקום *
אם אך בצידה, ששכרה *
השבועיים אחר תעקבו *
 ש־ תראו האחרונים. *
 פנוי זמן לכם אין כמעט ;
 12וה־ 11ה־ לעצמכם. ;
 קשים. נראים בחודש ן
שבו שהמתח ספק אין ;
ל יביא שרויים תהיו *
או בני־הזוג עם סיכסוך *
אחרים. מישפחה בני *
לה חזקה נטיה קיימת *
 להתחיל נסו משובח. ממזון יתירה הנאה נות ;
עליכם. יקשה דרסטי צעד קלה, בדיאטה ;
; * * *
 למה במיוחד עירניים שתהיו כדאי השבוע ;
 את לנצל צריך הקרובה. בסביבה שקורה ;

ולקדם ההזדמנויות
אתם ורצונות. שאיפות *
נה אך קשה, עובדים *

 מסויימים חששות נים.
 הביצוע ליכולת באשר

 לערער עלולים בעבודה,
 דווקא אך הביטחון, את

את נותנים אתם כעת
וה שאפשר מה כל *

ר משביעות תוצאות
והבוקר 12וה־ 11ה־ צון.

זשתדלו ומתישים, מעייפים יהיו 13ה- של *
ם ולנוח עצמכם על להשגיח * אוו ימים. ב

 בעניינים בעיקר עסוקים אתם אלה בימים
 שינוי או דירה. שיפוץ בית. לבניית שקשורים

ה הרהיטים. מקום
 לכם נוח שבו מקום
הבית. זה מתמיד יותר

 משמשת כשהמישפחה |
הנאה. של מקור לכם

 וידידים קרובים ביקורי
 מסיבות מהנים. יהיו

צפו חברתיות ופגישות
ב 12ב־ או 11ב־ יות

ב וה־לג 14רד חודש.
קשים. די יהיו חודש

 עליכם ויהיה בריאותית בעיה אף תיתכן
 ממאמצים. ולהימנע עצמכם על להשגיח

* * *
 קשור במיוחד להצליח תוכלו שבו המקום

 ונלהבים חיוניים יותר תרגישו לעבודה.
 שינויים לבצע ותוכלו

 אם אפילו וחידושים,
 בעיני מוזר ידאה זה

 אדם לפחות אחדים.
 לצידכם, עומד אחד
 כך, על מכריז אינו הוא
 ומוסיף גיבוי נותן אך

 ג2וח- ה״גג לביטחון.
 אסור אולם קלים, אמם

 וחייבים ידיים להרים
שהת במה להמשיך

מ להנות תוכלו 15וב״ 14ב- ,13ב- חלתם.
מחו׳ל! מכתב מחודשות. פגישות

* * *
 במיוחד. אתכם מעסיקים כספיים עניינים

 ולהעז סיכונים יותר לקחת תוכלו זו בתקופה
 שדורש מה כל לבצע
ב בכלל. הימור. מעט

 מזל ובמישחקי הגרלות
 לנסות כדאי לכם. ילך

בהגרלות מזלכם את * 4̂'•״ / ! ; 1. ^ > ש־ לספורטאים שונות. <
 הצלחה תהיה ביניכם
בחודש. 13ב־ בעיקר
 התקופה הרגש. בענייני

 טוב מרגשת. מאוד
מסו קשרים לסיים

 לכם ממתין לפינה־ ״מעבר ומכאיבים. בכים
הבאים. המועמדת או המועמד כבר

 אפשר מאוד. רומנטי יהיה בחודש 10ה*
 אותם ולהזמין חדשים מכרים לעודד

 חדש קשר לביתכם.
 בימים להתפתח עומד
 יביא העזה וחוסר אלה,

יותר. מאוחר לחרטה
 לא עכשיו עד אם

 לא דירה, החלפתם
ש־ עיסקה ביצעתם
 וקניה למכירה קשורה

כעת. זאת עשו בית. של
 ל- עומדים הכוכבים

 לכם ומאפשרים צידכם
 המצב משמעותית. בצורה מצבכם את לשפר

 יסתדר. זה גם אבל מעודד אינו הכספי
* * *

 מצב- זו. בתקופה במיוחד חזקים אינכם
 להסתגר נוטים ואתם כל־כך טוב לא הרוח

ו מידידים ולהתרחק
 11ה־ בכלל. מאנשים

 באמת בחודש ג2וה־
 כדאי ולא נוחים אינם

 על ולהתעקש להילחם
תם צדקתכם או  ימים ב

 בחודש 13מח־ אולם
 16ה־ קל, יותר יהיה

 בשורות יביא בחודש
יש סטודנטים טובות.

ו טובות, בשורות מעו
ששיע מכפי יותר בבחינות יצליחו תלמידים

 חדשים. קשרים יצמיחו חדשות הכרויות רו.
* * *

 כל הגשמה, בטווח נראות כבד השאיפות
נעלמים. לקאריירה בקשר שהיו העיכובים

 תהיו אתם שלא חשוב
והמשתד המבקשים

 כאן עצמכם. למען לים
 שלישי צד לערב כדאי

 ועל עליכם שמקובל
1 3 1* עליכם. שממונים אלה ! *

 בחודש 1$וה- ג4ה-
מפתיעים. בהחלט יהיו

 הרומג- מהבחינה גם
א הטו הימים אלה טית, ?

 אל השבוע. ביותר בים
נסי בילויים. למסיבות, צאו בבית, תשבו

שיפור. יהיה הכספי בתחום וטיולים. עות

 * עכשיו לא -אם האימרה תתאים לגדי
 1 רוב את להשיג תוכלו השבוע אימתי!״

* אתם שלהם הדברים
 1 שהכל נראה מתגעגעים.

* אתם אם בחשבון. יבוא
* ל־ נסיעה על חושבים

* ג1ה־ בעניין. טפלו חו״ל.
* נוטים בחודש ג 2 ה־ או

* ב־ זאת. לכם לאפשר
* הכל הלימודים שטח
* כאן וגם בפניכם, פתוח

* בחיוב. תיענה בקשה כל
 1 אחרת לדירה מעבר

 * הקיימת. הדירה שיפור וכן עצמו את יוכיח
 * חוגגים. ממש אתם - האהבה בשטח

* * * *
 * מהקשיים לצאת מצליחים אינכם עדיין

 * אך האחרונים, החודשים את שמאפיינים
 תחומים בכמה לפחות
 לשפר שתוכלו נראה

 אתם אם מצבכם. את
 בערכאות מסובכים

 זכאים. לצאת תוכלו
 ט־ ידידים של ביקור

ו מוצלח יהיה חו־ל
 עידוד. הרבה די יוסיף

 בחודש ג2וה״ ג1ה-
 בכל בעיקר קשים יהיו
 ליחסים שקשור מה

 * נ- תגובה לפרוץ, עלול סיכסוך מישפחתיים.
* במקומם. בדבר המעורבים את תעמיד כונה

* * * *
 * ממ־ ואתם השתפר לא עדיין מצב־הרוח

 * ג1ה־ וכבדות. ליאות בעייפות. לחוש שיכים
* תאריכים בחודש: 12וה־

* פגי־ כל רגישים. מאוד
 1 עלולים הכרות או שה

* לס־ טוב לא להטעות.
* מי על ימים באותם מוך

* מקרוב. זח שהכרתם
* אינו בחודש ג3ה־

* מחוץ לבילויים מתאים
* צרות תקלות, לבית.

* בחוץ. צפויות ובעיות
* אירוח או מנוחה שינה,

 * שיפור עימו יביא בחודש 16ה־ יותר. יתאימו
* הפיננסי בתחום משמחת ובשורה במצב
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