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 ביותר הקשה אולי הוא עקרב מזל
 במה לתאר אפשר המזלות בשאר לתיאור.
 בני את המאפיינות עיקריות, תבונות

 של סיבום כל שונה. העקרב מזל. אותו
 בחוסר ילקה העקרבים של תכונותיהם

 בגלל וזאת כלשהי, עיקרית תבונה של
העקרבים. של הרבה מורכבותם

 גורם מה מעט ולהסביר לנסות אפשר
מש עקרב מזל כידוע, זו. למורכבות

נו שלהם המים, מזלות לקבוצת תייך
 שותפים עמוקים. רגשות לשייך הגים

 לשני באשר וסרטן. דגים הם זו לקבוצה
 ואין תמיהה, שום אין אלה, מזלות

 מתארים כאשר הגבות את להרים צורך
 דגים, וכמוהו סרטן כריגשיים. אותם

 דבר, מכל כימעט ומתרגשים מתרשמים
 לעצמם רחמים במהירות מפתחים הם

ולהי לסייע עת בבל ומוכנים ולאחרים,
והמיסבנים• הסובלים עם טיב

 לזהות קל תמיד לא העקרב אצל
 אינו שהוא ביגלל לא זה. מסוג תבונות
חז שיסודותיו אלא הזולת, את מרגיש

 רבים כלים לו וניתנו יותר, ונוקשים קים
 אלא ריגשותיו, אחרי להיסחף לא על-מנת

ההגיון. לפי לנהוג
העק אצל הבולטות התכונות אחת

בו בל-בך זו תבונה הקיצוניות, — רבים
 בכף מביטים באשר שאפילו אצלם, לטת
 המאפיין מיוחד בקו להבחין אפשר ידם,

 ההבנה בעל למסתכל ומבשר זו, תבונה
עקרב. נמצא לפניו שכאן זה, בשטח
 העקרבים את חילקו קדם בימי עוד
 בדמות מצויירת הראשונה קבוצות. לשתי
 להרוס ומסוגל הוא, בזנבו הפוגע עקרב

 זו לקבוצה האחרים. ואת עצמו את
נמוך התפתחות בשלב עקרבים שייכים

 (צדק) יופיטר כשבוכב השנה, העקרבים
 ״הדברים את עימו ויביא למזלם, ייכנס

 לנצל לעקרבים להם בדאי לכן הטובים״.
שאיפותיהם. לקידום זו שנה

ב הבאה בשנה ישהה יופיטר באמור,
 העקרבים. על לטובה וישפיע עקרב, מזל

 יהנו העקרבים רק שלא להוסיף בדאי
בשנתו שנולדו אלו כל במעט זה. ממצב

 בתקופה מכך ליהנות יובלו הבאים, נים
:הקרובה השנה של אחרת או זו

 נובמבר — עד 1922 אוקטובר ילידי
נו — עד 1934 אוקטובר ילידי ; 1923
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★-----עד 1946 אוקטובר ילידי ; 1935 במבר
1958 ספטמבר ילידי ; 1947 אוקטובר

 העקובים אצר הבולטות התבונות אחת
 אידיאליסט, הוא העקוב הקיצוניות. היא

שו, גבוה ומוסד אומץ־לב בעל י
 מצויירת השנייה הקבוצה ואילו יחסית.
 — למרום מופנה שראשו נשר בדמות
 להם רצוי שאליו הגבוה השלב על ומעיד

ה מה״זן״ העקרבים הם אלה לחתור.
 בעלי ישרים, אידיאליסטים, : משובח

גבוה. ומוסר עוז־רוח אומץ־לב,
 אחד אדם אצל למצוא ניתן לפעמים

הקבו שתי את שמאפיינות התכונות את
 פעם לסירוגין, מופיעות הן כאשר צות,

 רב עומק עקרב לבני אחרת. ופעם בך
 את להבין להם העוזרת ואינטואיציה

ה האנשים של הפסיכולוגים המניעים
 מטרה להם יש כאשר במגע. עימם באים

 מלהג- ירתעו לא לעולם הם מסויימת,
בעיניהם. כשרה תיראה דרך ובל שימה

 המזל בני היו שחלפו השנים בשבע
 כוכב של החזקה השפעתו תחת נתונים

 של ההשפעות במזלם• ש״טייל״ אוראנוס
לשי המזל מבני לרבים גרמו זה כוכב
 לפרט קשה בחייהם. מהפכניים נויים
 מערך לפי אחד כל השינויים. מהם כאן

 השינוי את עבר לידתו, ביום הכוכבים
לדוג אותו• המייחדים לנתונים המתאים

 המהפכה את להזכיר שוב אפשר מה
באו בחייו עקרב) (בן זוהר אורי שעשה

תקופה. תה
 עקרב מזל את עוזב אוראנוס כוכב

מ העקרבים את וישחרר נובמבר, בסוף
 תקופה חלקם מנת שהיו וקשיים מתחים

יקבלו אלו שנים על פיצוי ארובה. בל-בך

.1959 אוקטובר — עד
 למזל משתייכים אינם שרובם למרות

מש שינויים יעברו זאת בבל הם עקרב,
ית הדבר חלקם אצל השנה. מעותיים

 תפקיד קבלת או בעבודה, בקידום בטא
בלי הצלחה אחרים אצל מעניין• יותר

אה גם אחרת. לארץ נסיעה או מודים,
ני ממיסגרות יציאה או נישואין בות,

 בהטבה בלולים הצליחו, שלא שואין
יופיטר. כוכב עימו שמביא
להז כדאי עצמם, לעקרבים לחזור אם

מש שינויים לעבור עומדים שהם כיר
 יחושו הם כספית מבחינה רצון. ביעי

 חזק יהיה ההפתעה גורם רב. שיפור
 בשמצבם לרווחה ינשמו רבים זו, בשנה

 צפוי בלתי ברגע לטובה ישתנה הכספי
אפשרו יתכנו באמור, בעבודה, לחלוטין.

 הם מאמץ קצת ועם מעניינות, קידום יות
ש בתפקידים עצמם את למצוא יובלו

ממושך. זמן שאפו אליהם
 השנה יסעו נסיעות שאוהבים עקרבים

ה יימצא לפתע אחר. זמן מבכל יותר
הפנוי. והזמן כסף

ללימו שנמשכים ולאלה לסטודנטים
במיו יתמסרו שבה שנה זו תהיה דים,

 כאן יעלה• הריכוז בושר ללימודים. חד
 לסמוך לעקרבים להם שעדיף לציין בדאי

 ללמוד ינסו אם גם בלבד. עצמם על
ש להם יתברר בשותפות, או בקבוצות

 באלה בשותפויות דרכם. אינה זו דרך
לימו שיטחי ומכוחם• מזמנם יפסידו הם
פסיכו — במיוחד אותם שימשיכו דים

 שונים, מודיעיניים מיקצועות לוגיה,
 כלכלה, רפואה, פילוסופיה, הטבע, מדעי

ואמנות. הנסתר תורות כספים,
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 שיגיעו רבים סיכויים קיימים השבוע
 אך צפויים, בלתי בסף סכומי לידיכם

 הכסף על לשמור יש
אימ מקניות ולהימנע

 זמן תוך פולסיביות.
 נחוץ יהיה הכסף קצר

 לאדם לעזור על־מנת
בעניי אליכם. המקורב

 לסמוך אין בספים ני
וב האינטואיציה, על

 יש עסקיות תוכניות
 מביני- עם להתייעץ

מ להימנע פדי דבר
 אדם עם מרגש רומנטי קשר כישלונות.

 במצב. זמני שינוי להביא עשוי זרה מארץ
¥ 1 ¥ ¥

 שיתוף־פעולה על יושם הדגש אלה בימים
שבהן ההתלבטויות למרות בן־הזוג. עם

___ עליכם נתונים, אתם
 התנהגותכם את לשקול

בצורה צעדיכם ואת
עירוב וללא הגיונית

גלו בשיחה הרגשות.
 מנסים אתם שממנה יה

 להבהיר רצוי להתחמק,
ל ולברר עמדתכם את

הי ולבן־זוגכם עצמכם
 יתכן עומדים. שניכם כן

גדו שתיקוות שיתברר
 למעשה אך העגום, לסיומן הגיעו לות
 יותר. מאוחר בשלב לטובה יהיה זה כל

¥ ¥ ¥
נו אחריות עליכם מוטלת זו בתקופה

 יתכן עליכם• נופל עבודה ועומס ספת,
 מקומו למלא שתיאלצו

מ הנעדר אדם של
 עלול זמן בל העבודה.

רבה, למתיחות לגרום
 את לשנות ולרצון
 או העבודה, מקום

התפקיד. את לפחות
 אינו הבריאות מצב

 והרגשה רצון, משביע
 לאי גורמת טובה לא

לדאוג, צריך לא שקט•
 תקין. בריאות למצב תחזרו קצר זמן תוך

 השראה. של שבוע יחיה מביניכם לאמנים
20

מאומיס

בחו נוחה לא עצמה שהתקופה למרות
 חלק במצב. הקלת־מה תרגישו זה, דש

יתגשם. מרצונותיכם
 קיים כספית מבחינה

בהג לזכות טוב סיכוי
ומשונות. שונות רלות

עשו מיקרי באורח גם
כס אליכם להגיע יים
שימ לכס שיגרמו פים
 רומנטית מבחינה חה.

ש מהנה תקופה שוב
בני־ להכיר תוכלו בה
ש יתכן חדשים. זוג

 אהבה פרשת לסייס תחליטו כעת דווקא
 בפתח. עומדת כבר אחרת אך מסובכת,

¥ ¥ ¥
ש עניינים לכם יתבררו קצרות בנסיעות

 עשויים אתם באן אך לכספים, נוגעים
קט מהפתעה ליהנות

ב חדשות תוכניות נה.
עשו המיקצועי שטח
 ולגרום להצליח, יות

 הקרוב. בעתיד לקידום
 שינויים עושים אריות

 אלו, בימים ביתיים
 דברים קונים חלקם

 אחרים לבית, חדשים
משפ או דירה, עוברים

 הם שבה זו את צים
 עלולים אתם זאת למרות מתגוררים.

 צפויים. בלתי מאורחים מופתעים להיות
¥ ¥ ¥
 מתבשלות מעניינות כספיות

לאיש, עליהן לספר לא עדיף
 עצמכם שלכם מכיוון
לחלו ברור לא העניין

 עלול וההסבר טין,
ולג מובן בלתי להיות

יותר. מאוחר נזק רום
ה במקום חדשה יוזמה

בהצלחה. תוכתר עבודה
לש צפויים גם אתם

ב חריצותכס על בחים
 חדשה היכרות עבודה.

 עימה תביא ומרשימה
צורו אף ואולי אופטימי, יותר מצב־רוח

—

תוכניות
בראשכם.
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בספטמבר
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צפו במיוחד. אתכם יעסיק הכספי הצד
 שאותם אנשים אך רבות, בהוצאות יות

 יכירו מעריכים אתם
 המיקצו- בהשיגיבם

 בעין וישלמו עיים,
רכי לדחות רצוי יפה.
 על-מנת גדולות שות

 מיותר ביזבוז למנוע
ל רצוי זו• בתקופה
וחס בהשקעות התחיל
 יותר שיובלו כונות

במיב־ לעמוד מאוחר
 זה בשבוע הזמן. חן

 תרגישו לבילויים, יותר לצאת תוכלו
 וקולנוע. תיאטרון לקונצרטים, ללכת צורך

¥ ¥ ¥
ב הקלה תורגש להתבהר. מתחיל המצב
לאחרונה. חלקכם מנת שהיה הרב מתח

____________לכס יקדישו בני־הזוג
 וינסו תשומת־לב, יותר

 מישאלותיכם. את למלא
 נסיעה על רבות ידובר

 עשויה וזו לחדל,
 בקרוב. לפועל לצאת

 נראה זה ברגע אס גם
מי מקורות יהיו שלא
ית זו, לתוכנית מון

 יגיע. שהכסף ברר
 יש העבודה במקום
מוצ שנראות חגיגיות מהבטחות להזהר
 בעבודתכם. יתר חריצות גלו מדי. לחות

★י ★ ★
בשבוע במיוחד מעודד לא

 ולשינה למנוחה זמן למצוא
 תחושו שבן מרובה,
ה מן למעלה עייפות

ומרי בסיכסובים רגיל.
 הייתם שבהם בות

לאחרונה, מעורבים
 לשנות ביכולתכם אין

 להתרחק רצוי דבר•
 תיבנון ולתכנן מהבל
הקלעים. מאחרי שקט
 את לשתף לא עדיף

ו בתוכניות הידידים
הניתן. בכל רב זמן בסודיות לשמרן

בידידיבם. להיעזר תוכלו כספית מבחינה
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 מצב-הרוח
רצוי זה,

בדצמבר, 20 ־ בנובמבר 2{

 מוזרים זו בתקופה החברתיים הזזייס
 פרשה מתפתחת הרומנטי בשטח ומשונים.

 שרצוי אלא מעניינת,
מוח סודיות על לשמור

 אפילו לגלות ולא לטת
 המחשבות את לבן־הזוג

ב אתכם שמעסיקות
אנשי־עס־ לכך. קשר
 את לקצור יוכלו קיס

בעבר, שזרעו היבול
 לקבל עשויים ואחרים
 במקום לשכרם תוספת

שתת ידיעה העבודה.
 ותיקווה מצב־רוח תוסיף מחוץ־לארץ קבל

 בספורט. עיסקו — גדי מזל בני לעתיד.
¥ \ ¥ ¥

 עשויות אתכם שהטרידו כספיות דאגות
 נסיעה שתיבננו אלה פיתרון. למצוא

 ותוכניתם לחוץ־לארץ
 ביגלל לפועל יצאה לא

יש כספיים, עיכובים
 טובות בשורות מעו

זמן תוך לכך. בקשר
 את ימצאו הם קצר

 את מגשימים עצמם
 המקורית. תוכניתם

 צפוי העבודה במקום
זאת כל אך קידום,

 עצמכם שאתם מבלי
 עליכם לממונים תנו מעורבים. תהיו

 תהנו. מחרומנטיקה אחריכם. ״לחזר"
¥ ¥ ¥

שימחה יגרמו חוץ־לארץ עם קשרים
ל בקשר התקדמות־מה מסתמנת השבוע.

 לארץ הקשורה תוכנית
להשגיח ,כדאי אחרת.
ל ולא עיניים בשבע

שנר להצעות התפתות
ורודות. מדי יותר אות

המוצעת חדשה עבודה
עלולה אלת בימים

 עדיף אתכם. להטעות
לפ תשובה כל לדחות

 עליכם בשבועיים. חות
 בכספים זהירים להיות

 או הלוואות מלבקש ולהימנע שלכם, שלא
עכשיו. חשובות כספיות עיסקות לבצע

 - בינואר 20
בפברואר 1$

בידיים. אצמכם קחו חדשה. שפה ללמוד
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