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ושול הטיס ממילות — עקרב מזל
 פלוטו עוצמה, בעלי כוכבים שני בו טים

ומרס.
שאיפה וחיוניות, מרץ :מסמל מרס

 או- תוקפנות, חזק, אגו גבריות, לכוח,
חזקים. ויצרים מץ־לב,

ו השאול, אל שט על נקרא פלוטו
 השטח. לפני שמתחת מה כל את מסמל

והת הרס כוחות לבלתי-נודע, שאיפה
 יצרים, של הדחקה תת־הכרה, חדשות,
 תהומות, — בטבע ועצמה. כוח אלימות

 עו- אוצרות־טבע, מיכרות, רעידות״אדמה,
לם־תחתון.

 שני אחראים להם מהדברים חלק רק
 אלה אן — כאן נאמרו אלה כוכבים

 התכונות מהן מושג לתת כדי מספיקים
 יש ולמה מהשפעותיהם, המתבקשות

 מזל בן את להכיר רוצים כאשר לצפות
מקרוב. עקרב

 פלוטו המרץ, את לעקרבים נותן מרס
 וסקרנות מרץ בעלי הם העומק• את

 של אם — עומקים לחשיפת בלתי־פוסקת
האחרים. של או שלהם, תת־ההכרה

תהו גם אן — עומקים מסמל פלוטו
 מעז האדם שאין ומעשים חושך מות,

היום. לאור לעשותם
מתמ בחירה במלחמת נמצא עקרב בן

 מזל שהעקרב מכיוון ולרע. לטוב דת
 עם מתרחשות המלחמות רוב מופנם,
ש כיוון במיוחד קשה זו מלחמה עצמו.

מאוד. ואינטנסיביים חזקים היצרים
 וסכנות תאוות עם להלחם העקרב על

קינאה, שינאה אותו, לשעבד המאיימות

 טינה, ושמירת נוראה פגיעות נקמנות,
 ומשיכה נוראית חושניות לטין, התמכרות
וארו גסטרונומים לתענוגות הפינוטית

 שבעזרתם כלים לו נתנו שני מצד טיים.
 ולהפכן אלה תכונות על להתגבר יוכל

שבאופיו. הנעלות לתכונות
ל עקרב בני את לחלק ניתן למעשה,

:סוגים שלושה
 בדעתו, נחוש השאפתן, הטיפוס )1

 ולמטרו־ לחבריו וקנאי קיצוני שתלטן,
ש מי כל הדרך מן יוריד הוא תיו.

 בצורה עוקצו את ישלח בדרכו, יעמוד
 בטיפוס הכיוון המותן. מן כירייה ישירה

 הוא שלילי, או חיובי להיות יכול הזה
 ראש או יוצר, אמן, תעשיין, להיות יכול

 מסווה בו קיים לעיתים כנופיית־שודדים.
 המסתיר עצמית, ושליטה שקט של חיצוני

ה ואת מבפנים, הוולקנית הפעילות את

 כל עם זולתו את קולט שהוא עובדה
 ויודע נקודת־תורפה כל מכיר חולשותיו,

למטרותיו. היטב לנצלה
 והחלש, הפגיע החשדן, הטיפוס )2

 העקרבית, השאפתנות את בתוכו משלב
 שאפתנותו. את לממש כוח בו אין אך

 ושינאה. טינה ושומר בקלות נפגע הוא
 בגלוי, בעולביו להתנקם העזה, בו אין

ו הלילה, בחשיכת לתקוף עלול ולכן
וקינ שינאה לעג, להוציא הגב. מאחורי

 לאנשים וגורם עצמו את הורס וכך אה
 ב- לא אם וחשדנות, בזהירות בו לנהוג

גלוייה. שינאה
 והוא למרום מופנה ראשו — הנשר )3

 הוא הרוחניים. החיים במהות מתעניין
 להקריב מוכן מוסרי, לב באומץ ניחן
 מטרה למען או חברים, למען עצמו את

ב הקופץ החייל להיות יכול זה נעלה.
 מתחת הפצוע חברו את להציל סכנה שעת

ולי יומם השוקד מדען או האש. למטחי
 מאדאם דוגמת לתגליתו. להגיע כדי לה

 שישקוד רופא או עקרב. בת — קירי
 מגורל רבים אנשים שתציל תרופה לגלות

 שובת או סאלק. יונס דוגמת טראגי,
 אסירי״ למען הכותל, ליד רעב שביתת

בברית־המועצות. ציון
 רוב פי על עקרב מזל בני של הופעתם

 לחיים עצמות בעלי חזקים, אנשים מראה
 עמוקות עיניים רבועה, לסת או גבוהות,

 מוזר, להיות נוטה אפם חודר. ומבט
 שקט מקרינים הם בלתי־סימטרי• או

 הגברים תוקפנות. על שמחפה חיצוני
 השפעת (בגלל שעירים לעיתיס-קרובות

 יפות בדרן־כלל עקרב בנות הנשים מרס).
ה המין בני את מושכות ומאוד מראה

 משהו קיים עקרבה או עקרב בכל שני.
 הופעה בעלי מהם רבים ומגנטי, מהפנט

 תומרקין יגאל חיוניות. ומקרינה נאה
אופיינית. עקרבית הופעה מייצג (עקרב)

ו רבים העקרבים של כישרונותיהם
 בשטח מתעניינים הם כאשר מגוונים,

 יתייחסו ביסודיות, אותו ילמדו כלשהו
 הם לעומק• לרדת יתעצלו ולא פרט, לכל
ועומדים אמיתות בחצאי מסתפקים לא

 בל- קיצוניים הם קושי. כל מול באומץ
 בגלוי דעתם את ואומרים תי״מתפשרים,

איש בעלי הם בזולתם. יפגעו אם גם לב,
עצ שליטה אומץ, חזק, רצון חזקה, יות

קשיים. עם להתמודד ויכולת מית
 את להכיר מיוחד בחוש ניחן עקרב כל
 המים למזלות השתייכותם האדם, נפש

ומשיכה חזקה, אינטואיציה להם מקנה
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גדיים הנסיבה
נוקמנות קנאה שינאה,

בקנ ״מביטים אינם לעולם למיסטיקה.
 ״את שרואות רנטגן״ ״עיני להם יש קן״
בו״. שיש מה

 את מפתיעה הקיצונית התנהגותם
 מסוגלים הם לעיתים־קרובות, סביבתם

 רועשת, חברה עם ולהשתולל להתהולל
 במילים ולהגיב מצב״רוח לשנות ולפתע

 כן לפני דקות שחמש הערה על חריפות
בדי״ כאל אליה ומתייחסים מחייכים היו
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 מוזר. קצת מרגישים אתם זו בתקופה
 יתר התלהבות או כעס של תחושות

ל עלייכם משתלטות
 השימחה גם סירוגין*

 על- יעצרו הרוגז וגם
 מה שאין ההרגשה ידי

 חייב והכל לעשות,
 עתה לעת להימשך

 לכם אין שהוא. כפי
הענ על שליטה כרגע

חשובים שבעצם יינים,
תתפתו אל מכל. לכם _______

 או זוגכם בן עם לריב
וה כספים, ענייני על לעבודה השותף עם

 כספיים. בסיכונים תתפתו אל מכל חשיב
־¥ ־■¥ ¥■

 והאחריות עבודה עומס חשים זו בתקופה
 להביט כדאי מעט. מכבידה עליכם המוטלת

 עבודתכם, תוצאות על
 של שביעות־הרצון ועל

את המקיפים האנשים
 וימריץ יעודד זה כם,

שהתחל במה להמשיך
 יש העבודה במקום תם.

 ממעמידי־פנים. להזהר
ב להבחין קושי קיים

 ידידים בין זו תקופה
 שהרבה כיוון לאויבים,

במסת נעשים דברים
 ממכרים להזהר יש לכן הגב. ומאחרי רים

 העבודה. לשטח מתיחם זה כאמור, חדשים,
¥ ־ ¥ ־ ־ ¥ ■

 המרץ חיל. עושים אתם העבודה בשטח
ה את מדהים לאחרונה נתקפתם שבו

ב האחרים, עובדים
 ארוכה תקופה משך

ש ומהם מכם נשכח
 לקצב מסוגלים אתם
 כך כל ולהספק מהיר
ש רכוש ענייני טוב.
יס לעגמת־נפש, גרמו
 זה מסוג ודאגות תדרו

ה אתכם יטרידו לא
בריאו מבחינה שבוע.

ממא להשמר יש תית
בתקופה אתכם שתקיף החברה יתר. מץ

 והמישפחה הבית. ענייני כל זו בתקופה
ש ועצבנות, מתח נחת. רוב גורמים לא

 בני שאר שרויים בהם
לאי־ גורמים המישפחה,

 כל לכך נוסף שקט.
 ביתיים אביזרים מיני

 כדאי להתקלקל. עלולים
תקלות, ולמנוע להשגיח

להו להכניס שעלולות
עלי אם גדולות. צאות

 חוזים על לחתום כם
 לדחות כדאי חשובים,

 הסופית החתימה את
 ש־ סיכוי קיים בערך, שבועות לשלושה

 בעתיד. נזק יגרמו חשובים דברים מיספר
¥ ¥- ¥־

 מלהיבות, בהתרחשויות מלאה זו תקופה
 יגרמו ופתאומיות מהירות התקשרויות
ושימחה. להתלהבות
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שההרג לוודאי קרוב
 את תעורר הטובה שה
ה ההרפתקנות יצר

תוכ בתוככם. חבוי
 בלתי״שיג- לבילוי ניות
ו בראשכם, יעלו רתי

המע אל מהמחשבה
האר אצל הדרן שה,
 תהיו ארוכה♦ לא יות

עצ על לקחת מוכנים
וסכנות, סיכונים מכם
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לחו״ל. נסיעה על לחשוב אתכם תאלץ זו

 לנסיעות לצאת
אתכם. שיעכב תיכנון כל ללא מוזרות

מש מצבכם כספית שמבחינה להודות יש
 עתידים מצפים אתם שלהם כספים תפר,

 אתכם ולהרגיע להגיע,
הבלתי־פוס־ מהדאגות

 לפעול תוכלו קות.
 על־מנת זה ברגע רבות
ענייני לקדם החו את'

 אנרגטית תקופה זו מר.
 אך קשה, תעבדו שבה

 מעבודתכם תהנו לפחות
 כל למרות ומתוצאותיה.

ש הטובות ההבטחות
לה־ עליכס כאן, נאמרו

מופ מהתלהבות או נמהרות, מהחלטות זהר
חדשות. בהתחלות כשמדובר בעיקר רזת,

■ 1

 לכם יוסיפו לא זה ברגע גדולים שינויים
 בתקופה מאוד זהירים להיות רצוי דבר,

 שמיכתבים חשש יש זו.
ל יגיעו לא חשובים

 יש כן וכמו תעודתם,
טלפון, משיחות להזהר

 מזו שונה שמשמעותם
הרא ברגע הנתפסת

הכס העניינים שון.
ל תזוזה יקבלו פיים
 גם אך חיובי, כיוון

 לפקוח יש זה בשטח
 את ולמקד עיניים

ל שמנסים באנשים תשומת״הלב מלוא
 לאהבה. טוב שבוע עליכם. הערים

¥ ¥ ¥
 וההרגשה ישתפר מצב־הרוח כללי באופן
ש מהכובד תשתחררו טובה. יותר תהיה
 לאחרונה. חשתם אותו

 היוזמה, כספית מבחינה
ה והשכל ההתלהבות

הת ותהיה יפרחו, ישר
 אך משמעותית, קדמות
 הטובות התוצאות עדיין

מ כתוצאה רק תהיינה
 קשה. ועבודה מאמץ

 רוב פי שעל ידידים,
דמ חסרי לכס נראים

 דווקא ו״מרובעים״, יון
אלי בקשר מבריקים רעיונות יהיו להם
 העבודה. במקום מתככים להזהר יש כם,

¥ ¥ ¥
הת יוזמה, אחד מצד חשים שבו שבוע

 ממעשים לחזהר יש אך ומרץ, להבות
 ומהחלטות נמהרים
מת שני, מצד חפוזות.
 שקט למעט געגעים

לפ ונמשכים ושלווה,
 האסט- החוש את תח
 אמנותי שטח בכל טי.
מוכשרים, אתם שלו

 לתוצאות להגיע תוכלו
ולהר רצון, משביעות

 הקשרים סיפוק. גשת
לאנ קשורים הרגשיים

 עומדים אך בחוץ־לארץ, שנמצאים שים
בקרוב. הקשרים את ולחדש להגיע

ו זו בתקופה עצמם את יוכיחו ידידים
ש יוזמה כל לסמוך. מי על שיש יתברר

 זה ברגע בכם תתעורר
 בסודיות לשמור טוב

ההת אס גס מוחלטת,
 אתכם תביא להבות

זי־ זהירות, חוסר לידי
ל עלול שפירסום כרו

תוכ כל ולעכב הזיק
 חדשים קשרים נית.

בנסי.־ להיווצר עשויים
ש אנשים עם יאו עות,

מחוץ־לארץ. חוזרים
ם בני־זוג עם קשר אף יתכן מכם, מבוגרי

רציני. יותר קשר לבנות תוכלו שאיתם
¥ ¥ ¥

ב ראשון מקום תופסים עבודה ענייני
 לקידום הזדמנויות זו, בתקופה חשיבות
פתו וכספי מיקצועי

 ל- וכדאי בפניכם, חות
מצ אתם אם לנצלן.

 שיחת או למיכתב פים
הו אפילו או טלפון

 עדיף מישהו, דרך דעה
אמ על תסמכו שלא
ב אלה תקשורת צעי
לברר כדאי זה• רגע

___________ עצמו, המקור אצל
קש האפשרויות. מהן

 יווצרו ומפתיעים מעניינים חיבה רי
 יעמיקו. ישנים וקשרים זו, בתקופה

¥ ¥ ¥
ב לחוץ־לארץ נסיעות על ידובר שוב

ב לעבודה. שותפים או בני־זוג חברת
לש־ יש כספים ענייני

זני
אר 20  ביגו
אר $ו בפברו
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 זה בשבוע נעימה
בנ כתחליף או בתולה,

 בזהירות צעד כל קול
באנ לבטוח לא רבה,
הכר מקרוב שזה שים
 יש זו .בתקיפה תם.

ה על במיוחד לשמור
 היטב ולנעול רכוש,

אפ בגלל הדירות. את
ו גניבות של שרות

 את המסכנות פריצות
ה החברה דכושכם.

 מזל בני דווקא היא
מאזניים. מזל
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