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 ההתאמה
 מזו בין

עקוב
המזלות דשאו

עקרב עם עקרב
 לאותו המשתייכים שניים על״פי״רוב,

משו להכנה דרך למצוא יכולים מזל
עק לדברים משותפת התייחסות תפת.

 לחיים מוצק בסיס לתת יכולה רוניים
 הם (אם עקרב בני דווקא אך בצוותא.

 לאלה שייכים לא אמיתיים״) ״עקרבים
אינדיווידו יחדיו. לחיות להם שמומלץ

 בעקרונות, דבקות חזק, רצון אליות,
 מאפשרים לא חזקה ואישיות קינאה

גמי להיות או להתפשר, לוותר, להם
 ויתווכחו יריבו •הם הזוג. בן עם שים

יס לא מביניהם איש לעיתים־קרובות,
 עלולה והתוצאה השילטון, על לוותר כים

 עצמם. ושל המיסגרת של הרס להיות
יצ שבהן שבתקופות להוסיף, כדאי אן

 העוצמה בשלום, ולחיות להתפייס ליחו
 ההרגשה החזקה, החושנית הריגשית,

 רעהו, את איש וההבנה לכוח עונה שכוח
הבנה. אי או מריבה כל על אותם יפצו

קשת עם עקרב
לעיתים מוצאים העוקבים המזלות
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 ★ היונד לקיום לדאוג האחריות מעליו רה
 5 העקרב ליד והמשעמם. השיגרתי יומי,
 שדואג מי שיש ויודע ביטחון חש הוא
ה להם, המשותפת התכונה דבר. לכל

 ולמרי״ רב למתח לגרום עלולה קנאה,
 פעם מדי מסוגלים שניהם ביניהם. בות

 וחולפות, מהירות התאהבויות להתאהב
זה. לזרועות זה חוזרים תמיד הם אך

נמ ולכן לשניהם, משותפות תכונות
 עקרב של במיקרה לשני. האחד שכים

 חיים מבטיח לא באופיים הניגוד וקשת,
 אמנם, ושלווים. רגועים והרמוניים,

 על והעצמאות, החופש חשובים לשניהם
 האחד להגביל לא ביניהם יסכימו רוב פי

 הדדית, הערכה שתהיה יתכן השני. את
הש כי הוא, בדרכו 'יפעל אחד כל אך

למ יוכלו הם שונה. החיים על קפתם
 הרפתקות, בטיולים, פעולה שיתוף צוא

ב אך בלתי-שיגרתיים. ודברים מסעות
קינ רגשי מפתח העקרב האהבה, שטח

 לקשת. בדרך־כלל הזרים ורכושנות, אה
 ולתת זוגו בן את להרגיע יוכל לא הוא

לו. ורק אך שייך שהוא הרגשה לו

,גד עם עקרב
בין להיווצר עשוייה טובה התאמה

 לחיים מתייחסים שניהם אלה. שניים
 לבצע מתחייבים וכאשר רבה, ברצינות

 השלמות במירב זאת יבצעו הם מה, דבר
יו לא לחברה ׳התייחסותם והאחריות.

 כל ובדרך־כלל ביניהם, ניגודים צרת
 גדי של האמיתי היחס מהו יודע אדם

 לשמור מעדיפים הם אליו. עקרב —
 על שעונים אלה עם רק ידידות יחסי

 הוא גם ביניהם הקשר דרישותיהם.
סבי האווירה ואמינות. כנות על מושתת

יש אם מכבידה קצת להיות עלולה בם
בשני שקיים ההומור בחוש להעזר כחו
בשימוש. נמצא תמיד לא כי אם הם,

,דל עם עקרב
 המשיכה שניהם; של בצירוף המעניין

 דווקא לעיתים־קרובות שנוצרת החזקה
מתאי שהם לומר אפשר אי ביניהם.

״חו הדלי לחלוטין. שונה אופיים מים,
 אישית, ולא אנושית כלל באהבה טא"

 לקשר תמידית הוכחה נחוצה ולעקרב
 מעדיף העקרב אליו. שחשים העמוק
לש ניתן אינו והדלי הזוג, בבן לשלוט
 אך מישפחתו, את אוהב הוא ליטה.
 אחרים, עניינים הרבה כך בכל עסוק
 לענייני מקדיש הוא מזמנו ניכר חלק

 מזניח שהוא נראה שלפעמים עד ציבור
 וקנאי רכושני עקרב בן מישפחתו. את

 שיעניק ותשומת־הלב האהבה ומתמסר,
ל תגרום על-ידו, תוערך לא אם לדלי,

 דלי שבן מכיוון והתמרמרות. אכזבה
 למצוא יוכלו ואינטלקטואלי, אוורירי
רוחניים. עניינים סביב שיתוף

□,דג עם עקרב
 למזלות שייכים דגים וגם עקרב גם

 הם מרגשותיהם. מאוד המושפעים המים,
ההב למרות בצוותא לחיים מתאימים

שני של הצירוף באופיים. הרבים דלים
 לוקח העקרב רוב פי על שכיח. הם
 ובן מאליו, המובן כדבר השילטון את

שהוס־ לרווחה נושם ואפילו נכנע, דגים
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טלה וום עקרב
 מארס, כוכב על-ידי נשלטים שניהם
 של מהיר סיפוק חזק, רצון שמבטא

לוו קושי ולפעמים האישיים המאוויים
 שאותו למרות הזוג. בבן ולהתחשב תר

ב דומים לא הם בהם, שולט כוכב
 להסתדר קל להם יהיה ולא אופיים,

 עקרב בן רוב פי על השני. עם האחד
 לבין בינו לקשר רבה ברצינות מתייחס

 מכל לחנות רוצה והטלה לחיים, שותפו
 ש־ חירות לעצמו מרשה ולפעמים רגע,

 בכל אם אך העקרב. את ותרגיז תכעיס
 לוותר יעדיף הטלה יחד, יחיו זאת

 בלעדי, שליט להיות לו ולתת לעקרב
 את ויכבד אותו יגביל שלא זמן כל

משו מטרה להם תהיה כאשר רצונותיו.
 בסיס תשמש והיא בה, יתמידו הם תפת
ביניהם. לקשרים איתן

שור עם עקרב
מד לעקרב שור בין הראשוני הקשר

 הציפיות שניהם. בלב ותקווה אור ליק
מסו השור גבוהות, מהשני האחד שלהם

וגי כשרונותיו על ידידו את להעריץ גל
 היחס דבר. לכל והנמרצת ההחלטית שתו
 יחסו כבוד, בלבו מעורר לכסף העקרב של

 הם כאשר אך תקווה. בו מעורר למין
אכ נוצרת הקשר, את להעמיק מנסים

 המוקדמת הציפייה כגודל שגודלה זבה
 שגם היא הבעייח מהשני. האחד של

נש ההדדית המשיכה האכזבה, לאחר
 פעם כל אותם ומפגישה חזקה, ארת

)11 בעמוד (המשך

 מעט מצב-רוח אתכם מלווה זו בתקופה
 קשיים מערימים וקרובים ידידים כבד,

עי ושעל. צעד כל על
 בלתי-צפויים כובים
שבר דבר בכל חלים
בו. להתחיל צונכם

 על היטב לשמור יש
כס סיכונים הכסף,

 לגרום עלולים פיים
ב יתוקן שלא נזק

 על להשגיח יש קלות.
מ ולהימנע הבריאות,
 ב- מיותרים. מאמצים

 קשרים יתכנו הנעימות,
בחוץ־לארץ. המתגוררים

¥ ¥ ¥
 יש זו, בתקופה שתיווצר שותפות בכל

להיתפס ולא השותף, את היטב לבדוק
 הסיג־ שבה להתלהבות,

החס את יטשטש וור
שו אותה של רונות
 שבועות מיספר תפות.
 עלולה יותר מאוחר

 וקשה הטעות, להתברר
 ה־ על להתגבר יהיה

 כדאי שייגרם. תיסכול
 של לימוד על לחשוב

 גם שיביא חדש, שטח
 תועלת. וגם הנאה
 המגורים, מקום את לשנות שכדאי יתכן
 מזל״. משנה מקום ״משנה :שנאמר כפי

¥ ¥ ¥
 זו, בתקופה חשים שאתם ההקלה למרות
 במקום חשובה אחריות עליכם מוטלת

 שעדיין לאלה העבודה.
 עבודה מקום מצאו לא

דעתם, את שיניח
 על לחשוב עכשיו כדאי
 בכיוון לפעול וגם שינוי

 למצוא רב סיכוי זה.
 מספקת מהנה, עבודה

 מבחינה ומשתלמת.
ב לזלזל אין רומנטית

 כ- שנראים זוג בני
 המצב מדי", ״בטוחים

 שוב כשתרצו השבוע, להשתנות עלול
ה״בטוח״. הקשר אותו את לחדש
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 דבר, שום לקדם יעזור לא פסימי מצב־רוח
 מבחינה ולהתגבר. להתאושש כדאי לכן,

 בהחלט זהו כספית,
 יש אך מבטיח, שבוע
תעו־ מאיבוד להזהר

שו־יח ומיסמכים רות
ל לגרום היכולים בים,

 והתרגזויות עיכובים
יפתי ילדים מיותרות.

ויג השבוע, אתכם עו
מצב־ לשיפור רמו

הזמן כן כמו הרוח. __________
בתחבי ■לעסוק מתאים

 הזנחתס. ושאותם עליכם האהובים בים
 מרטן. לבני ודינמית חדשה ידידות צפויה

¥ ¥ ¥
 והמישפחה הבית לחיי שקשור מה כל

ש מתח קיים מוזרה. בצורה מתרחש
ומרי להגדירו, קשה
פור פתאומיות בות
ברו סיבה ללא צות
 מכל, והמשונה רה.

 לפתע, נעלמים חפצים
מת מהזמן נכבד חלק
 חיפושים, על בזבז
תמ שהאבידות יתכן
 מיספר בעוד רק צאנה

 הצעיר הדור שבועות.
ו מתמרד, במישפחה

 את לנהל מה לזמן להם להניח כדאי
 עיניהם. וכראות עצמם בכוחות ענייניהם

¥ ¥ ¥
 פעם יוכיחו המהירה ותפיסתכס ע;רנותכס

 הביקורת בעצתכם. לשמוע שכדאי מספת
 בשבוע מפיכם שתושמע

ו צודקת, תהיה זה
 להאמין לידידים כדאי

 זו בתקופה לדבריכם.
 במיוחד לסמוך כדאי

 ולא האינטואיציה, על
והג קר לשיפוט לתת
ב אתכם. להנחות יוני

דב יקרו האהבה, שטח
 ידידים מוזרים, רים

 יאלצו שתכירו חדשים
ב־ ולמרוד המיסגרות את לשבור אתכם

מאמ״ם

שנה
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 זו, בתקופה מתרחשים חשובים דברים
 פנים מהתמודדות להתחמק אפשר אי

 אנשים עם פנים אל
הב לקיום שמצפים

 על לתשובה או טחות
לכם. שהציעו הצעות

 לא חשובות החלטות
 התקופה לדחות. כדאי

 לפחות אך קלה, לא
 הרומנטית מהבחינה

ו עמוק קשר יתכן
מצ אתם שלו ממושך,

למ רב. זמן כבר פים
 משהו אפשרי נראה לא זה שברגע רות
 לפתע. יקרה זה מיוחל, כך כל

¥ ¥ ¥
 לתכנן הזמן וזה חלפה, הקשה התקופה
 אלה את לבצע או חדשות, תוכניות

 תוכלו כבר. המתוכננות
אנר של בזרם להעזר

 ונפשית פיסית גיה
 זה. לשבוע שתתווסף
 חדשות עבודה להצעות
ב להתייחס יש ומפתות
 לשקול רבה, זהירות

ובעי התנאים כל את
ה של המניע את קר

כס מבחינה מציעים.
 אך משתפר, המצב פית
נמ מצעדים סכנה קיימת זאת עם יחד

יתר. התלהבות של תוצאה הרים,
¥ ¥ ¥

 בימים ולהתבודד להסתגר נטייה קיימת
 בטוחים כבר שאתם החלטות אלח.

 שיישארו טוב בהם,
ה־ סוד, בגדר עדיין

 להזיק עלול פירסום
 בצורה מובן ולהיות

 שאליה מזו שונה
 זו מתכוונים. אתם

 עליכם שבה תקופה
ו השנה את לסכם

לי מסקנות. להסיק
ה חדש שטח מוד

במיס או בדת קשור
חשק ויתן ההרגשה את ישפר טיקה

לכם. חסר שכה היום״ את ״להתחיל בחברתכם. הרווחות המחייבות, מוסכמות

מנ אנשים ויותר מתפתחים, החברה חיי
 להתנהג נסו ולהתיידד. להתקשר סים

 ישירה גישה ברכות,
 עלולה מדי ותוקפנית
מלהת אותם להרתיע

 חדשים ידידים קרב.
 זו בתקופה שתכירו
 מאוחר בשלב עשויים

 ענייני את לקדם יותר
תו ולהביא הקאריירה

 יש עדיין מרובה. עלת
חפ על היטב לשמור

 ולנעול ערך, יקרי צים
גני של סכנה קיימת הדירות. את היטב

 אורח. בעוברי לבטוח ואין ופריצות, בות
¥ ¥ ¥

 בעולם זו בתקופה מתבטאת הצלחתכם
 כל את לקדם אפשרות יש החיצוני,

תי הקאריירה, ענייני
 בתפקיד, העלאה תכן
 בס־ פירסום אפילו או

תו הקרובה, ביבתכם
 מעניין לפיתרון דות

יד על שהומצא ויעיל
 כספיים לעניינים כם.
 בידידים בזהירות, גשו

 לא מקרוב שהכרתם
ל או לבטוח, כדאי

לעניי בקשר התייעץ
 לחוץ- נסיעה להצעת תשובה אלה. נים

 להשהות. כדאי זו בתקופה לארץ
¥ ¥ ¥

 ההרמוניה ברגע,זה, משביע־רצון מצבכם
 ורצונות כמיהות המישפחה, לחיי חוזרת

זו. בתקופה מתגשמים
 לפתח להתפנות תוכלו

 לימודים עצמכם, את
 יוסיפו תחביבים או

 אפשרות קיימת הנאה.
מגורים. מקום להחליף

 לקדם עשוי כזה צעד
חב מבחינה אתכם
 הכרות תיתכן רתית.

נסיעה, בעת מיקרית
חדשה. ידידות שתצמיח

 בצורה הידידות את ולשפוט להזהר כדאי
אפשר. שרק כמה עד אובייקטיבית
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