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בנימינ׳מדים
:תחודש וווו

עקרב
 ו־ מעניינת שנה עברה עקרב בני על

 ב־ ששהה יופיטר/ כוכב בלתי״שיגרתית.
 לקידום הזדמנויות להם הביא מזלם,

 את ניצלו מהם רבים שונים. בתחומים
 עבודות או חדשים תפקידים האפשרויות.

 במשך אותם העסיקו ומעניינות נוספות
השנה.
דירותי־ את הרחיבו המזל מבני חלק

 את הזמן, מיגבלות את מראה הוא גרות.
להת כדי לעבור, שעלינו החיים ניסיונות

בוגרת. צורה לנו ולתת להתגבר חשל,
 החש- הדין. מידת את מסמל שבתאי

 ועונש. שבר של נקי חשבון הוא בון
 לנו שמגיע הדברים על מצביע שבתאי
וה החיובי הצד לרע. או לטוב לקבל,
 על מקבל אדם לעיתים, שבדין• שלילי
 ומזכה אותו המעלה גדולה, ברכה עצמו
 בנשיאת משולבת זו ברכה אן — אותו

 עימו שיש עול, ובקבלת גדולה אחריות
השכר. מן הרבה

 וחוקי גדולה מוסריות מסמל שבתאי
 גדולה. האדם מן דרישתו נוקשים. מוסר

 הוא מסויים, במזל שוהה כשהוא לבן,
מרגי מזל אותו ובני עולו, את מכביד

 להזכיר יש כאן המכבידה. בהשפעתו שים
 מזכה, גם הוא מכה, רק לא זה שכוכב

 להתאמץ האדם על לזיכוי, להגיע כדי אן
מכ הקשות דרישותיו לבן ראוי, להיות

 בכישרו־ להשתמש ידעו עליהם ממונים
 מעניינות. בהצעות אליהם ויפנו נותיהס,

 שינוי העבודה, שטח את לשנות לא רצוי
 לא הזמן אכזבה• לגרום עלול המקום
 יחסים מקום. או מיקצוע, לשנות יתאים

 של הסמכות ישתפרו. אחרים עובדים עם
 והקינאה, והתחרות תתקבל, עקרב בני

יעלמו. לכן, קודם שהורגשו
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 הבית — קשת למזל יכנס יופיטר כוכב

וח- הכספים (בית עקרב מזל של השני

 נשנה - מוצלחת היתה שענדה השונה
להשתנות עומד המצב הבאה

 אנשי-עסקים חדשות. דירות קנו או הם,
 המזל מבני רבים מתמיד. יותר הצליחו

 יופיטר כוכב מישפחה. להם ובגו נישאו
 שתהיה היה צפוי ולכן ומזל, שפע מסמל

 הכל לא תמיד, במו אולם, מוצלחת. שנה
 לעזור, אמור יופיטר שכוכב ולמרות ורוד,
 של מפת״הלידה שבו מצב להיווצר עלול
 קשה, במצב נמצאת אחר או זח עקרב

 נראית אינה מעניק שיופיטר והעזרה
 מזל בן אם :לדוגמא השטח. פני על

 בהפסדים או בתאונה מעורב היה עקרב
 יחסית, בקלות מזה יצא הוא כספיים,

 של המיטיבה השפעתו שבו מצב לעומת
קיימת. היתה לא יופיטר

להש עומד המצב הבאה, לשנה באשר
 קשת, למזל עובר יופיטר כוכב תנות•

שבתאי. כוכב תופס מקומו ואת
 קשיים על-פי-רוב, עימו, מביא זה כוכב

 של ואופיו טיבעו בגלל וזאת מעטים. לא
באסטרו הגבלה. מסמל שבתאי הכוכב•

ומיס- תחומים גבולות, מסמל הוא לוגיה

 של בסופו אם גם אחד, כל על בידות
ולהתייצ לקידום לבניית, מביא הוא דבר
בות.

שב כוכב יכנס 1982 דצמבר בחודש
 אלה על בעיקר וישפיע עקרב. למזל תאי

 מתכונן שבתאי המזל• בתחילת שנולדו
ה וחצי בשנתים עקרב במזל להתיישב
להת יוכל לא המזל מבני איש קרובות,

ב ממנו). להימלט (או מנוכחותו עלם
 שנולדו אלה יושפעו התקופה תחילת

ש אלה כשנתיים בעוד המזל, בתחילת
בסופו. נולדו

 לילידי 1983 שנת תראה אין בן, אם
ז עקרב מזל
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 יבססו הם כעת, עובדים הם שבו במקום

 מהממונים להערכה ויזכו מעמדם, את
 יהיו שעימם אחרים, ומהעמיתים. עליהם
ה עבודתם. את יעריכו עבודה, בקשרי

ב פיתאומיים לשינויים לגרום עלולות
 יהיה למכוניות שקשור מה בל תוכניות.
 שביכולתם חלמו שלא אותם מפתיע.

 את ימצאו חדשה, מכונית לעצמם לרכוש
ייאל ואחרים חדש, בלי-רכב בעלי עצמם

 בתיקון רבים בספים להשקיע לפתע, צו,
בעיות. וללא בסדר שנראתה מכונית,

אוז3 1ד*
ש ממחלה, להבריא יוכלו עקרבים

 עליהם אן ממושן, זמן להם מציקה
ב אחרים באיזורים מרגישות להיזהר

 עלולה קרובי־מישפחה של בריאותם גופם.
 יתכן וכספים. זמן ולגזול דאגה לעורר

מבו בקרובים לטפל יאלצו המזל שבני
 נוספת, אחריות עצמם על ולהעמיס גרים

מעטים• לא לקשיים שתגרום

מגור■□
 שבו המקום את להחליף ירצו עקרבים

 אי־שביעות-רצון יחושו הם גרים. הם
 למצוא יתקשו רצונם, למרות מביתם.
 אותם. שתספק דירה או סביבה לעצמם

דרי על שיענה משהו ימצאו אכן ואם
 מיב- הרבה בכל״בן יתקלו הם שותיהם,

 על שיצטערו שיתכן ועיכובים, שולים
 מכן להסיק אין שינויים. לבצע שהחליטו

 הקודם, במצב ולהמשין בבית לשבת שיש
 הקשיים את בחשבון לקחת כדאי אן

להיווצר. שעלולים

ה ב ה א

 המזל לבני יביא הוא זה ובתחום רכוש),
ב תהיה השנה בל משמחות. הפתעות

 עניינים סביב גדולה עירנות של סימן
 על משפיע נוסף כוכב אולם פיננסיים.

 הצמידות אוראנוס. כוכב — השני הבית
גדו לרווחים תביא אלה כוכבים שני בין

 קשה חליפות• גדולים, ולהפסדים לים
 זה. בשטח יציבות לאיזושהי להגיע יהיה

 פיתאום יכול ומקדם, טוב שייראה מה
כס הוצאות וההיפך. ולאכזב, להשתנות

אחרים, מישפחה לבני שקשורות פיות,

 מאהבות השנה שנהנו המזל מבני אלה
 ב- צורן ירגישו ובלתי-מחייבות, קלילות
 בלתי־ קשרים ויציבה. קבועה מיסגרת
ה חגיגות ינותקו. או יתמסדו, יציבים
ייפס החולפת, השנה את שליוו אהבה,

 רציניים קשרים יווצרו ובמקומם קו,
 מתגעגעים שהם ירגישו עקרב בני יותר•
 עם ולהזדהות להבנה ובן קבוע לקשר

 בודדים עצמם את שחשים אלה בךהזוג.
 את לשנות נטייה יחושו בן־זוגם, ליד

 שעימו בן״זוג, לעצמם ויחפשו המצב,
 רצינית התייחסות להבנה• להגיע יוכלו
מקוות. לתוצאות תביא ובנה
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 שוב מורגשת יחסית, נוחה, תקופה לאחר
דאגה. גורם הפיננסי מצבכם מתיחות.

ש והתחייבויות חובות
 עצמכם על לקחתם

וגור עליכם מכבידים
 היחסים לעייפות. מים
כ אינם בני-הזוג עם

 הופן דבר בל רגיל,
 מהם לבקש עליכם ריב.

אתכם. ויבינו שיוותרו
בל זמני הוא זה מצב
 זמן- בעוד ויחלוף בד,

העבודה בשטח מה.
 מוקדם עדיין חדשה, תוכנית נרקמת —

סודיות. על לשמור כדאי בן, על לספר
¥ ¥ ' ¥

מ יותר אתכם יעסיקו החברתיים החיים
 ליצור ינסו ותיקים וידידים מכרים הרגיל.
מחוד קשרים איתכס

עצמ את תמצאו שים.
ב אותם ׳מארחים כם

העבודה בשטח ביתכם.
לע הזדמנות תהיה —

אנ עם בשותפות בוד
 לקדם ׳שיוכלו שים,

 ללמוד כדאי אתכם.
לרעיו ולהקשיב מהם
__________ מבחינה חדשים. נות

מש המצב — רומנטית
 ובני מתמיד, מבוקשים יותר אתם תפר,
לבלות. צאו קירבתכם. יבקשו השני המין

¥ ¥ ¥
 בריאות. בענייני עסוקים אתם השבוע

 — שלשום כתמול אינה הכללית ההרגשה
מתעו אתם יום בל

אחר, מיחוש עם ררים
 לחרדות מביא וזה

 זו בתקופה מיותרות.
מהרגיל, רבה הרגישות
להס שקשה וחולשה,

— מקורה מה ביר
 לתפקד לבם מפריעה

חופ לקחת נסו כרגיל.
 גשו ולנוח. קצרה שה

 אינכם אם לרופא,
 מוטלות — העבודה בשטח בטוב. חשים
חדשה. וחובה חדשות משימות עליכם
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ל 2. י ר פ א  ־ ב
י 20 א מ ב

אי 2ו  בכו
י 20 נ ו י ב

 אחרת בארץ וקרובים ידידים עם קשרים
ש טובות בשורות מצב־הרוח. את ישפרו

 יסייעו לאוזניכם, יגיעו
עניינים לקדם לכם

מענ הצעה מיקצועייס.
 באוזניכם תושמע יינת

 קשורה זו ואף השבוע,
ה בשטח להתקדמותכם

רומנ קשרים קריירה.
עשויים חדשים טיים

ובכ השבוע. להתפתח
 הקרובה בתקופת לל,

מההצל־ לתנות תוכלו
הפופול האהבה. בשמח תזכו שבהן חות

 השני. המין בני אצל תעלה שלכם ריות
¥ ¥ ¥

עייפים תרגישו והחמישי הרביעי בימים
כרגיל. לתפקד עליכם ויקשה וכבדים,

יומ או יום לנוח רצוי
ה על ולהשגיח יים

ה בתקופה בריאות•
 להישאר תאלצו קרובה
ש מכפי יותר בבית
 רצוי לכן רגילים, אתם

 ושיפוץ בשיפור לעסוק
 יעזור זה הדירה. פני

התקו את לעבור לכם
 אתכם תפנק שלא פה,

אור קליל. במצב-רוח
 שבדרן־כלל ולמרות להגיע, עשויים חים

עייפות. תרגישו מביקור, נהנים אתם
¥ ¥ ¥

ב השבוע. אתכם יעסיקו קצרות נסיעות
 עם להיפגש בצורך תרגישו זו תקופה

אינ ולהחליף ידידים
 הריכוז כושר פורמציה.

 להצליח ותוכלו יתחדד,
חדש. לימודים בשטח

 השבוע סוף לקראת
ל־ נסיעה לתכנן תוכלו

 שזה ולמרות חוץ־לארץ,
דמיוני, כמעט ייראה
 שבקרוב לכם יתברר

 תצליחו אכן אתם מאוד
ה בנסיעותיכס לבצעה.

חד ברומנים לפתוח תוכלו השבוע רבות
ובלתי־מחייב. קליל יהיה אופיים אך שים,

מאזנ״ם

לי 21 ו  ־ בי
ט 21 ס ו ג ו א ב
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עלי מוטלים והתחייבויות עבודה עומס
 רבה, עייפות חשים אתם השבוע. כם

 זמן די מוצאים ואינכם
ו לימודים למנוחה.

 חלק מעסיקים בחינות
 אן אלה, בימים מכם

וה המתיחות למרות
להצ הסיכויים חרדה,

ה מאוד טובים ליח
 הכספי המצב פעם.

להר ותוכלו ישתפר,
 להוציא לעצמכם שות

ש דברים על בספים
 הרומנטי בשטח במיוחד. אוהבים אתם

ומסעירות. חדשות הרפתקות צפויות
¥ ¥ ¥

 מרגישים ואתם להעלם, מתחילה המתיחות
 בכם מתעורר וקלי־תנועה. עירניים עצמכם
בעיסו להתחיל החשק

 ולהתנסות חדשים קים
 לא רב שזמן בחוויות,
ב לעצמכם. הרשיתם

 תוכלו המיקצועי שטח
 ענייניכם, את לקדם
 להיות עליכם אולם

בהת להתנהג זהירים,
מי חוש ולגלות אפקות

________ ורגשנות התלהבות דה,
 ' י הזמנות דבר. יוסיפו לא

 לכס ינעימו חברתיים ולמיפגשיס למסיבות
 אליכם. ימשכו השני המין ובני הזמן, את

[¥ ¥ ¥ 1

מע הם השבוע• מאוד עייפים הקשתים
וצי חברתית מפעילות להתרחק דיפים

 לעשות הזמן זה בורית.
 חשבון- עצמכם עם

 השנה את ולסכם נפש,
יש קשרים החולפת.

עליכם, מכבידים נים
אינ חדשים ולקשרים

התל די מרגישים כם
 במקום־העבודה הבות.
ה- עם להתמודד קשה

________. ה ר ג י שאתם למרות ש
ה את לפרוק נוטים

 עם דיבורים על־ידי המכבידה הרגשה
מתמיד. זהירים להיות עליכם — ידידים

בר 21 כו דצ  - ב
ר 19 א ו נ י ב

ר 22 ב ו ט ק ו א  - ב
ר 22 ב מ ב ו נ ב
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ר 25 ב מ ב ו נ  ־ ב

ר 20 ב מ צ ד ב

 בעלי אנשים עם לשוחח כדאי השבוע
הקאריירה. בתחום הדרך המשך על השפעה

 מתנהגים זו בתקופת
ו בידידותיות אליכם
 את בחברתכם. שמחים

 תוצאותיהן ואת השיחות
 עד בסוד, לשמור כדאי

שההב בביטחון שתדעו
להתקיים. עומדות טחות

 של מקינאתם היזהרו
והי־ לעבודה, עמיתים

בחייכם. מלשתפם מנעו
עומ חדשות הכרויות

 למסיבות תוזמנו הקרוב בזמן בפתח. דות
 יתפתחו. חשובים קשרים — ולשמחות

¥' ¥' ¥
 מיקצו- בעניינים עסוקים תהיו השבוע

 ומוכנים חסד, לכם נוטים אנשים עיים•
חד לרעיונות להקשיב

 אל ומקוריים. שים
 אותם להשמיע תהססו

 להיזהר יש באוזניהם.
 מתוסכלים מאנשים

 הם במקום־העבודה.
אינפור להפיץ עלולים

 נכונה שאינה מציה
 ולנסות אליכם, בקשר

ה שימכם את לקלקל
 להם תאפשרו אל טוב.

 מטעויות והימנעו מעשיכם, את לבקר
הכספים. בתחום לטובה תופתעו בשיפוט.

¥ ¥ ¥
ומת לחוץ־לארץ נסיעות מתכננים אתם

 הזמן אך התוכנית, בביצוע מעט קשים
 נסיעה לארגן מתאים

קרוב. ידיד עם משותפת
 להרחיק יכולה נסיעה
ומה־ מהבעיות אתכם

את שהטרידו מתיחויות
 מבני חלק לאחרונה. כם

בלימו מתרכזים המזל
 מתעניינים ואחרים דים

חדש. לימודים בשטח
ב להצליח רב סיכוי
חד רומנים זה. תחום

 לב שימו בקרוב, להתפתח עשויים שים
לארץ. מחוץ מכבר לא שחזרו לאנשים
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