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 למוות למין,
ולכספי□

ה הכית את מציין עקרב מזד
 את שמסמל בגלגל־המזלות, שמיני
 הזולת, כספי ומוות, למין היהם

 בן עימד שמביא בספים או ירושות
 מתייחס, סן במו־ לנישואין. הזוג

המיניים. לייצרים השמיני הכית
 יחסו את כקצרה לתאר אנסה

ו לאהבה לבן־הזוג, אהד כל של
ה המזל להשפעת בהתאם למין,
בו. שולט

עקרב
 ולאוה־ לבעלי-ייצר נחשבים עקרב בני

 תשוקות להם שיש לומר נהוג בי״מין.
 במיזגם לשלוט יכולים אינם כי עד עזות

 מזלות- לכל כמו אן והמיני. התובעני
 וחזקים, עמוקים רגשות להם גם המים

 הם בעיניהם. רבה חשיבות ולאהבה
 רמתו את להעריך שיוכלו בן־זוג מחפשים
והתרבותית. האישית

 גורמת מין בענייני הרבה רגישותם
 מפתחים הם נפגעים הם שכאשר לכך

 מכל, להם החשוב בשטח דווקא תטביך
מחמי להם לחלק לדעת בן־זוגם על לכן

ה על-ידי להישלט מעדיפים הגדיים
 גם רגשותיהם. אחרי להסחף ולא היגיון

מסתי הם ועמוקים עזים כשרגשותיהם
 בטוחים הם אשר עד היטב אותם רים
 ביחסים הכנות לרוחם. מבין זוגם שבן

 ו־ חמקמק ובן־זוג מאוד להם חשובה
במהירות. יצטנן שיחסם גורם, טזוייף

 בפרשיות מעורבים הם רבות פעמים
 להיסגר להם הגורמות מאכזבות, אהבה
 יישארו חוץ כלפי כי אם עצמם, בתוך

פתו אנשים של תדמית ובעלי חביבים
קוד ומעמדם שעבודתם לומר נהוג חים.
 שאפשר יתכן אך נכון, זה לכל. מים

מת הם לייחסי-אהבה שגם מכך, ללמוד
 מרוצים הם וכאשר ברצינות, ייחסים

 חום, ומעניקים מתמסרים הם מבן־הזוג
 לא מיניים ביחסים גם ועזרה. חיבה

עליהם. האהובים את יאכזבו

 לביטחונם־העצמי, ולהוסיף לעודדם אות,
 כלפי־חוץ. שנראה כפי חזק תמיד שלא
 להם נדמה כאשר עזה לקינאה נוטים הם

 שלווה שמחפש מי נאמן• לא שבן־הזוג
 של קינאתו את שייעורר רצוי לא ושקט

 כמסורים ידועים שהם למרות העקרב•
 לוקחים שהם תפקיד לכל או לעבודתם

בחשי קודמים והמין האהבה עצמם, על
אחר. דבר לכל בותם

קשת
הם קשת בני גם מזלות-האש כשאר

 בעייה יש להם אך ונדיב, חם מזג בעלי
 הם — זוג לבני מתקשרים הם כאשר

 החופש. ומאיבוד מתלות״ריגשית פוחדים
דרישו את למלא קל ולא ביקורתיים הם

ל להגיע להם חשוב הגבוהות. תיהם
 מוצאים כשהם השותף. עם רוחנית הבנה
 חיבה, חום, מעניקים הם לחיים בן־זוג

 דורשים כשלא זאת — ונדיבות טוב־לב
 לבני- נותנים הם בכוח. אלה דברים מהם
 לעצמם מרשים ולפעמים חופש, הזוג

 ומסוגלים המקובל, מן למעלה חירות
 על- אך אחת. ובעונה בעת כפולה לאהבה
 זאת, לבטא לעצמם ירשו לא פי-רוב
בחיים. אותם מנחה שהיושר מכיוון

 נשארים הם גם מזלות״האוויר כשאר
 נהנים הם מבני־זוגם. מעט מרוחקים
 יכירו אם בכלל. בני-אדם עם מקשרים

 מהשיג- חורגת שהתנהגותו מקורי, בן־זוג
 לעזבו. ירצו ולא אליו יימשכו הם רה,
בחישו לפעמים נמצאת התועלתיות גם

 על״פי־רוב מתאהבים. הם כאשר ביהם
ו רבות בפרשיות״אהבה מעורבים הם

 תקופת- לחיות מסוגלים הם מפתיעות.
 ולהתלהט להידלק ולפתע ללא־אהבה מה
 קשה זה. בעניין רק עסוק ראשם ואז

ה הקשר — מיניות כשופעי להגדירם
 שהם ולשותף להם, חשוב אינטלקטואלי

 ולהתמסר, לעזור מוכנים הם מעריכים
 להם חשוב החופש להשתעבד. לא אך

הכל. מעל

דגים
להסתיר והצורך בני-דגים של רגישותם
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 ניכר חלק לגזול עתידים כספים ענייני
 בלתי- מהפתעות להימנע כדאי מזמנכם,

תרו ולהקדים נעימות
 אפשר למכה. פה

בעניי לעצות להאזין
 תוכניות אך אלה, נים

נמ והחלטות חדשות
 להיות עלולות הרות

 שקשור במה מסוכנות.
 התקופה ידידות ליחסי

 בשטח וגם טובה, די
הפתעות. צפויות זה

חדשה, הכרות תיתכן
 על לפתע. שנגמרו יחסים חידוש או

 הראש. על בעיקר היטב, שמור הבריאות
¥ ¥ ¥

 הבאים וכל שימחה, הקרון אישיותכם
 רוחכם ממצב להוות יוכלו במגע עימכם

ה והמעודד. האופטימי
 יודגש בעצמאות צורך

 יופי. בני־זוגכס השבוע,
הדר מהשינויים ■תעו

 על־יד־ שיוצעו מטיים
 את מעט לדמן נסו כס.

 הדברים ההתלהבות,
 כאשר אחרת יראו

 השמים יאת יכסו עננים
 אתכם ירתקו והגשמים

 בני בעל־כורחכם. לבית
 עשויים השני המין

¥ ¥
אתכם.  להפתיע

¥
 הרגיל, מן יותר אתכם תעסיק העבודה

 אך בלתי־צפויות, להפתעות לצפות ויש
 לכן חיוביות, כולן לא

 להיכנס לא לב שימו
 שעלולים לחץ, למצבי

להת עליכם להקשות
 לחוסר- ולגרום ארגן

 מיקרה בכל מנוחה.
 תו- אם תתפלאו אל

עבו הצעות לכם צענה
 שיהיה חדשות, דה

 בסודיות לשמרן עליכם
 להתקשר נסו מוחלשת.

 הם ומוכרים, ותיקים ידידים עם שוב
מר עימם ויביאו הרגשתכם את ישפרו

זו. בתקופה מדי המתוחים לעצבים גיע

 להתרחש עשויים תהפוכות רבי שינויים
 תוכ־ חיובי. הכללי הכיוון אך זו, בתקופה

ש־ מה מכל לתנות לו ^

האח־ בתקופה חששתם
;$  מאני להיזהר יש רונה. *(§**! | :* 0

 ומר בלתי־מוכרים שים 318̂
 להתפתות ולא זרים,

המוזרות, להצעותיהם
 את לערער שעלולות

 כדאי לבילבול. ולגרום הנפשי מצבכם
 היומיומית. במציאות להישאר להקפיד

¥ ¥ ¥
 מול לפתע עומדים אתם זו בתקופה

 החלטות להחליט ועליכם המציאות
לגבי מאוד חשובות

ו.ןון^דגון58 אם גם עצמו. חות
 מרחק, על שומר הוא
ב לחזור עשוי הוא

 לכן ופינוק. חים ביטחון, ולהוסיף קרוב,
 זעם. יעבור עד מעט והמתינו התעודדו

¥ ¥ ¥
 או להתכתבוינת שקשור מה כל על הקפידו

 חוסר־ או טכניות טעויות שיחות־טלפון,
עלו שאלה כיוון הבנה,

 לבילבול לגרום לים
 שקשה יחסים ולקילקול

 מאוחר לתקנם יהיה
 זה ברגע מצבכם יותר.
מבעבר. יותר נעים
 חדשים אהבה יחסי

ולהו להתפתח עתידים
ש רציני, לקשר ביל

רב. זמן להימשך עשוי
 על לשמור כדאי עדיין

 ולכן דבר לכל רגישה התקופה סודיות.
עין. לעצום ולא בזהירות, להתייחס כדאי

 אופי את היטב ומבטאת מוזרה תקופה
רצי כבדות, מרגישים אחד מצד המזל.

להת ושאי״אפשר נות
ל בקלות״דעת ייחס
שני, מצד דבר. שום

 מעוניי- שאתם מה כל
— משיגים אתם נים

 היה שאותן בקשות
 נענות שייפסלו, ברור

להפ וגורמות בחיוב
 אתם באהבה תעה.

 ומצליחים פופולאריים
 היטב נצלו במיוחד,

 ומכ- ידידים מכם. הקורן
מתמיד. יותר אליכם,

¥ ¥
שמחות

חווזנ״ס

0 9

 הקסם את
 לב ישימו רים

¥
 עימו מביא ההולדת •ימי חודש

 עייפות מעט חשים אתם אם גם וחגיגות,
אל חוסר־מרץ, ואפילו

. רחוק לטווח הטובה כם ^ ן ז ז ז ז נ י
ז?■$8-י-1 ]11888 מצב־ את לקדם תוכלו

002219989 מש״ בצורה הכלכלי כם
802051230 להי־ יש עדיין מעותית.

 עיניים ממאחזי זהר
 קל זה שבוע שבמשך כיוון לשון ומחליקי

 צפוי. בלתי פח5 וליפול להתפתות
¥ ¥ ¥

 האחרון בזמן אתכם פוקדת עייפות
 ולעסוק להתבודד צורך השים ואתם

 המעניינים בדברים
 לאמנים בלבד. אתכם

 זו תקופה שביניכם
פורייה, להיות יכולה

ודימיון. מלאת־השראה
 האחרים הקשתים את

מ להזהיר רק כדאי
ש מטעות החלטות

לחרטה. לגרום עלולות
 בלתי״נעימות הפתעות

 ממקום דווקא יגיעו
 מכל בשיקוליכם. כללתם לא כלל שאותו
פעמיים. לשקול כדאי ההתחלות מקום,

 בהלך־הרנח שינויים על מצביעה התקנפה
 שמצי־ ידידים השיגרה. את לשבור ורצון

לקידום הצעות עיס

'בהתלהבות
יצ־ ולא התעכבו גדולה ר

 ייתברר לפועל. או 8053^^3!*
 היה שהעיכוב זמן לאחר

■1!2 3 3 0 6§ כשבו בעוד לטובה, י
 את לבצע תוכלו עיים

 את ישביעו והתוצאות תוכניות אותן
התפת צפויות הרגש בחיי רצונכם.

 והעזה. עירנות גלו מעניינות, חויות
¥ ¥ ¥

 היטב ולחקור לברר כדאי זו בתקופה
 עבודתכם. במקום העניינים מצב את

 לגלות עתידים אתם
מעניי תגליות מיספר

 אור שתדלקנה נות
 יש בראשכם. אדום

 המסקנות את להסיק
 מופרז אמון לתת ולא

 נוח אם גם בידידים,
 קשרים בחברתם. לכם

להת עשויים חדשים
מכ עם ביחוד רחש
 עתה זה שהגיעו רים

בארץ. ארוכה מנסיעה
¥ ¥ ¥

לנסי בקשר דיבורים נשמעים זו בתקופה
שהדיבורים יתכן אך אחרות, לארצות עות

ו__________ כ פ ה למעשים. במהרה י
ית בנסיעות הקשור כל

 אס גם במפתיע. רחש
הנוסעים, תהיו אתם לא

 מישהו זה יהיה לפחות
שנסי המישפחה מבני
עתיד על תשפיע עתו
 אתם לאחרונה כם.

ללמוד רצון חשים
לימודים חדש, דבר־מה

ועשויים הנאה, יוסיפו
 הרומנטי בשטח מעשית. תועלת להביא

כולם. את ומושכים מבוקשים אתם
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