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 מוזר, וזה לבילבול. גורמת התקופה כל
 שור, במזל לילית על שמדובר כשחושבים

 ביטחון. ומשרה שליו יציב, כמזל המוכר
 בירח בלילית, שעוסקים לשכוח אל״לנו אבל

המ זה שבמזל, החשוך הצד שהוא האפל
 החולשות החסרונות, את וחוקר תר חפש,

שור. שבמזל והפגמים
 אנשים כזו בתקופה דווקא כך, ואם
ומש רכושנים רודפי״בצע, להיות יכולים
 כשהם להם, הקרובים האנשים על תלטים

 מרכושם חלק כאל אליהם מתייחסים
 ליופי, המתמדת האהבה בגלל הפרטי.

 גם יגבר כזו בתקופה - שור במזל המבוטאת
לאסתטיקה. להתייחס הצורך

 אם גם זו, בתקופה שיקבע זה הוא היופי
יכו- בשור לילית הגיונית. אינה כזו העדפה

האסטרו במפה המסמלת - לילית על
 הנסתרות האפלות, הנקודות את לוגית

 - עצמו לאדם גם לפעמים והבלתי״ידועות,
 שבו והבית המזל שעבר. בשבוע כאן נכתב

 החולשה נקודות על מצביעים לילית נמצאה
 כדי לפנות יש שאליו הכיוון ועל האדם של

ולהיבנות. לשוב
 הבלתי־נראה , האפל" ה״ירח היא הלילית

 שלא האור, את בולע זה כדור־הארץ. של
 את הארץ לכדור המחזירה הלבנה, כמו

מהשמש. קולטת שהיא האור
 כשל מהיר אינו לילית נעה שבו הקצב
 מזל. בכל ימים עשרה נמצאת היא הלבנה.
 לילית תימצא במאי, 5ה־ עד אלה, בימים
 מנקודה להביט הזדמנות וזו שור, במזל

 לנו יעזור זה אולי שקורה. מה על נוספת
 הופכים מסויימים עניינים מדוע להבין

עכשיו. דווקא חשובים
 כל לכן בכספים, קשור כידוע, שור,
 לנקודת- יביא הפינאנסי למישור הקשור
 במישור עתידנו את שתקבע מיפנה,

 לכספים וכן ופרט, פרט לכל הכוונה הכלכלי.
כולו. לציבור הקשורים

בשור הרירית

 רכושני שמרן, גשמי, ארצי, הוא השור
 עקשן, הוא לזולת. כמישענת לשמש ויכול

 לזכות שאיפתו ועיקר חמרני קשה״עורף,
בשלווה.

 בעל הוא שור, במזל כשלילית שנולד מי
 הוא בפניה. לעמוד שאי״אפשר כריזמה
 שהם עד האנשים, את אליו מושך כל״כך
 הם כלומר, - עיוור כמעט אמון בו נותנים

 לעצמם למסור מבלי מאישיותו, מסתנוורים
וחשבון. דין

 כדאי שור, מזל מהו להגדיר כשרוצים
 אופי את שיתארו מילות־המפתח את לחפש
המזל.

 כולם בשור, כשהלילית זו, בתקופה
 בעניינים מאוד זהירים להיות חייבים

 השיפוט כושר את לאבד אסור כספיים.
 חייבים במיוחד זהירים ההגיוני. והשיקול

 הוא מיקצועם או שעיסוקם אותם להיות
 בנקאים, אחרים: אנשים של בכספים

 ועורכי-דין. סוכני״ביטוח אנשי-בורסה,
 מפני דיסקרטיות, על לשמור חייבים

 לגלות מתפתים זו מעין בתקופה שדווקא
חשוב. מידע

 מיגוש לקנות
 מאותו ולגלות,

 הזה שבמקום ד׳, מ
כביש יסללו

 דרכים. בכמה ליופי האהבה על להשפיע לה
 ויותר יותר נהיה האדם מסויימים במיקרים

 לדוגמה, ולנכסים. לרכוש ותאוותן חמדן
 או עתיק אגרטל לעצמו לרכוש שרצה אדם
 הוא עכשיו שנים, וחיכה אחר, עתיק חפץ

 הוא מדי מאוחר כשיהיה ורק אותו. יקנה
 חלקת שירכוש יתכן סדוק. שהכלי יגלה

 חלום של התגשמות יהיה זה ועבורו אדמה
שב מדי מאוחר יגלה הוא אך - ממושך
ראשי. כביש לסלול עומדים מרכזה

 עסקות, לדחות עדיף בשור, כשלילית
 יותר חשוב גדולות. הוצאות או השקעות

 או עמיתים ולחפש ריגשיים קשרים ליצור
 ודרך־חייהם השקפתם שאמונתם, חברים
 הנגרמים חיכוכים יימנעו כזו בצורה דומים.

 הערכים שמערכת אנשים עם מעורבות בגלל
ושונה. מנוגדת שלהם

 יהיו אנשים נעימים. יהיו במאי 2וה־ 1ה- :
רצונכם את להשיג ותוכלו אליכם נחמדים י
ות־ שטח בכל כמעט *
שתשתפו בתנאי חום, *
 הסביבה. עם פעולה *
אתם ,5וב- בחודש 4ב- :
 זהירים להיות חייבים *
שלא מוטב וסבלניים. .
העלו בדברים תתחילו *
כל זעם. לעורר לים *
שלכם. נמהר מעשה *
 קשה. בחרטה יסתיים *
להוכיח תוכלו בעבודה 1
השגיחו חד־משמעית. ומגמה כיוון יוזמה, *
הראש. איזור על ביחוד הבריאות. על מאוד *
* * ★ *
קוי * אי 3ב־ שיתרחש הירח. לי מ ה ב ל לי  יפגע ב
ם אך בכולם. . ת ם א אי צ מ ר נ ה שבו בצי ז
היו ולכן מתרחש. * יותר ת
חו 5וה־ 4ה־ פגיעים. * ב

ם דש ט ה ל ח ה ם ב מי  י
ם. כני ת מסו יכו הבעיו

ת לות ת, להיו או בברי
קר אך  שיפוט בגלל בעי
א ם של נכון ל בי  מצ

ת רו הי סר־ז פטי- חו או  ו
ה מיות־יתר. א ז מן ל  הז
ם אי ת מ  על לחשוב ה
ה יש השקעות, טי א נ ה ל

ם מין . שי ם לאנ עי ם. צבו שרי ם ובלתי־י ת נו א
ם * ם לפרש טי רי ב טם ד שו ה כפ לרעתכם. וז  * * * י*
הפופולאריות את יגבירו במאי 3וה־ 2ה״ י
 תוזמנו מחברתכם, יהנו אנשים שלכם. *
ו ובילויים למסיבות .
 לזכות אפילו תוכלו *
יחסי-אהבה בהגרלות. :
 יוסיפו וקצרים חדשים *
 יומיים של הטוב לטעם .
בחודש 5וב״ 4ב־ אלה. .
 חזקה נטיה מתעוררת *
דברים לומר או לפעול .
מתוך למקובל. בניגוד *
ניתן שאינו ריגשי דחף *
רצוי הפעם לשליטה. *
 לבעיות תגרום כזו פעולה כל להתאפק. *
בעבודתכם. סודיות על שמרו יותר. מאוחר .

במ נינוחים. יותר חשים אתם האחרון בזמן
 להסתדר. מתחילים הדברים העבודה קום
 קבוצות עם לפעול טוב

 אל ציבור. למען או
מקו ברעיונות תזלזלו

להו עשויים אלה ריים,
 בעתיד עצמם את כיח

 יצטרכו ילדים הקרוב.
 כדאי לא השגחה. יותר

 כעס של למצבים להגיע
 יחסים של הקצנה או
 רצוי לילדים. הורים בין

 הוותרנים אתם שתהיו
 בשבוע תיישמו החינוכיים העקרונות ואת

המקצועי. בתחום לפעול חשוב 6ב־ אחר.

 אלה. בימים במיוחד טוב אינו מצב״הרוח
 ובעיקר אתכם, מטרידות כספיות דאגות

 כספיות התחייבויות
 עצמכם. על שלקחתם

 נראה במאי 3וב־ 2ב־
 על־ עזרה לכם שתוצע

 המעוניין מישהו ידי
 או לשותפות להיכנס
בח מעורב יותר להיות
 ש־ אתם, אפילו ייכם.

 אומרת האינטואיציה
 - עבורכם טוב מי לכם

ויכו די עירניים אינכם
חיי את שחמרר לתיסבוכת להיכנס לים
מישחקים. תשחקו אל באהבה אגב, כם.

 הרבה במצב תימצאו אתם בחודש 5מה־
 מתארים אתם מאשר וקובע רגיש יותר

 שאתם נראה לעצמכם.
בשיפוט. לטעות נוטים

בעבו אי״שביעות־רצון
 אתכם להביא עלול דה

ומסו פזיזה להחלטה
 בני-ה- לעתידכם. כנת

 לכם הקרובים מישפחה
 להרגיש עלולים ביותר
בבק תזלזלו אל ברע.

תת שלא כדי שותיהם,
 כל יותר. מאוחר חרטו

 לגל לגרוס עלול - פירסום עימו שיש דבר
רגוע. שוב הכל 6מה״ פופולאריות. חוסר של

* * ★
 3וה־ 2ה־ לפניכם. עומד ומסוכן קשה שבוע

 קצת למתן כדאי מעייפים. מאוד יהיו בחודש
 אתם קצב־העבודה. את

להת ויכולים מותשים
 בחודש 5וה־ 4ה־ מוטט.
 עבורכם חשובים מאוד
בלי בעקרב יהיה הירח

 על מצביע זה מלא. קוי
 מאוחר שיופיע אירוע

 חודשים שמונה עד יותר
 כל לכן הליקוי מיום
 פעולה או החלטה צעד.

 להשפיע עשויים שלכם
 הבית. את היטב לנעול חשוב גורלכם. על

במחבוא. להישמר שצריכים דברים ולשמור

 מפתיעים: להיות עשויים במאי 3וה־ 2ה־
 במשכורת העלאה על הודעה או סכום־כסף

 מצב־הרוח. את ישפרו
 כרטיס־ לקנות כדאי

 בסכום ולזכות הגרלה
 לא זו אם גם כלשהו.

 הגדולה. הזכיה תהיה
 באות אינן נסיעות
בחו 5וב־ 4ב־ בחשבון

 מועדים אלה ימים דש.
 תהיה לא אם לצרות.
 כדאי לפחות ברירה

 ילדים מלשתף להימנע
 על לשמור יש הכרחיות. שאינן בנסיעות

בחודש. 7 ה־ ועד 4מה־ הילדים של בריאותם
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 ואי־שביעות״רצון חוסר־שקט חשים אתם
 עובדים אתם עובדים. אתם שבו במקום

סי מרגישים ולא קשה
 שבדרך־ אנשים פוק.
 מכבדים, אתם כלל

 בלתי-א- בצורה נוהגים
 מלה־ להימנע יש תית.

מפ הצעות אחרי גרר
 בלתי־ רקע על תות,
 בחודש 7וה־ 6ה* הוגן.
מ הזדמנות לכם יתנו

 תפקיד לשנות עניינת
 כדאי מקוס״עבודה. או

 זה הראשון ברגע אם גם כך, על לחשוב
טובה. אינה הבריאות התנגדות. מעורר

 במקום־ עליזים. יהיו במאי 3וה־ 2 ה־
 המין בני יותר. טוב מיחס תיהנו העבודה

 אליכם לב ישימו השני
 חדש. קשר ליצור וינסו

 יום יהיה בחודש 4ה־
 8ה־ עד ולפחות - עצוב

ל תצליחו לא בחודש
 ממצב־הרוח השתחרר

 עלולים גם אתם הכבד.
 ידיד עם כעת להסתכסך

 יהיה ואי־אפשר חשוב.
 השבוע לפני זאת לתקן
 הצורך גם בולט הבא.

 להתפורר ועומד ישן משהו בדירה, בתיקונים
למדי. גדולות כספיות להוצאות יביא זה -

ר 21 ב מ צ ד  ■ ב
ר 19 א נו בי

* * *
 דלי: מזל בנות קל. שבוע מצפה לא לכם גם

 או בטרמפים לנסיעות מאוד מסוכן השבוע
 שאינכן אנשים בחברת
 במיוחד בהם. בטוחות
לגברים, גם אבל לנשים,
 להתרועע השבוע מסוכן

חדשים. מכדים עם
 רק עלולה כזו ידידות
במיש־ ויכוחים להזיק.

רב, למתח יגרמו פחה
 והעצמאות ההרפתקות

 מרשים שאתם היתרה
הת מעוררים לעצמכם

 הרוחות. את להרגיע יהיה קשה מרמרות,
 בחודש. 5וב־ 4ב־ לפחות לוותר. נסו

* ★ *
 לנקודת- יביאו חדשות והיכרויות פגישות
 על יצביע חשיבות בעל אירוע בחיים. מיפנה
 מסו־ אורח־חיים סיום

 שונה עתיד ועל יים
שי מצריך זה לחלוטין.

ריא וראייה צלול פוט
 עם קשרים לעתיד. לית

 יציבים אינם אחרים
חז לתנודות ומועדים

 ארצות עם קשרים קות.
 5ב־ או 4ב־ אחרות
 מצביעים אינם בחודש

 את מתנו נכון. כיוון על
 8ל־ אי 7ל־ לפחות והמתינו ההתלהבות

ביוקר. לכם יעלו בנסיעה תקלות בחודש.
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