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 מרים
בנימיג• 1

עקרב
 איך אחרות במלים או עקרב. מזל בני של

 11984 שנת עבורם תיראה
 הכוכבים, ששני נזכיר שנפרט, לפני

 במזל השנה ישהו ופלוטו שבתאי(סטורן),
 המזל בקרבת שוהה שבתאי כוכב עקרב.
 פלוטו כוכב ואילו ־ה. 1 כמעט כבר ובתוכו

 נובמבר. בחודש עקרב למזל להיכנס עומד
 מן ולא ללחצים, נתונים יהיו העקרבים

 מבצעים עצמם את ימצאו שהם הנמנע
 שט• למרות בחייהם. מהפכניים שינויים
 צעדיהם את לתכנן אוהבים הם טיבעם

 יהיו תמיד לא העניינים הפעם בדייקנות,
ייעשה עכשיו, עד שנדחה מה בשליטתם.

 זמן עקרב מזל בני עוברים אלה בימים
 תקופה להגדיר ננסה אם קל. אינו שלרובם

 של תקופה שזו לומר נוכל כוללני, באופן זו
חשבון־נפש.

 נמצאים שהם מרגישים המזל מבני חלק
 לשנות ודרך מוצא ומחפשים סתום, במבוי

 מקבלים אחרים נתונים. הם שבו המצב את
 עשויה היא שגם חדשה, אחריות עצמם על

 להם קל לא זה וברגע קידום, להם להביא
עמה. להתמודד

 דווקא לחוצים המרגישים כאלה יש
 על עומדים הם כאן לבינה. שבינו בנושאים

 להגיע וחייבים חשובה, פרשת־דרכים
 חש המזל מבני חלק משמעותית. להחלטה

 שלא אומרת, זאת הכיס, דרך הבעיה את
 וכל לבעיה פיתרון מוצאים הם בקלות
 מתברר הראשון, ברגע טוב שנראה סידור

הבעיה. על עונה ולא כארעי אחר״כך
 מי את לקשיים, גורם מה כן, אם

 להסתיים עומדת זו תקופה והאם להאשים,
 תשובה למצוא ננסה אלה לשאלות בקרוב!
הכללית האסטרולוגית במפה הצצה על־ידי
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תאומיס

עבודה

 עליכם להקשות עלולות כספיות בעיות
 עלולות לעתיד באשר החששות השבוע.

להחל אתכם להביא
 יתברר וזה פזיזות, טות

כטעות. יותר מאוחר
מומ עם להתייעץ טוב
 קרובי־מישפחה או חים

ברי מבחינה מבוגרים.
לח מטים אתם אותית

בהצט או בשפעת לות
עצמ על השגיחו ננות.

 נסיעות תתכננו ואל כם
זו. בתקופה חופשה או

 מלהיבה פגישה לכם מצפה הרומנטי בשטח
בעבודה. - צפוי הפחות במקום ומרגשת,

* * *
 לא החלטות לבני עומדים אתם זו בתקופה

 של בדעתם להתחשב עליכם יהיה קלות.
תצ הפעם בני־זוגכם.

לק לבוא לוותר, טרכו
 להתעקש ולא ראתם

ביו שלכם. הדרך על
ה של הראשונים מיים
לס עלולים אתם שבוע

 אולם מכאבי־ראש, בול
 עשויים ושינה מנוחה
 את לעבור לכם לעזור

 בני־ קלות. ביתר זה
זקו מבוגרים מישפחה

 לעזרתכם. אפי* ואולי לתשומת־ליבכם קים
במפורש. זאת יאמרו לא שחם לוודאי קרוב

* * *

 הצעות באוזניכם מושמעות אלה בימים
 בעת מושכות הצעות כמה מעניינות. עבודה

את יביאו אחת ובעונה
קשה. להתלבטות כם

אנ עם להתייעץ רצוי
 מעורבים שאינם שים

 אל מקום: מכל ישירות.
 ההזדמנות על תוותרו
 את סון׳-סוף להחליף

העבודה. סוג או מקום
 די שכבר לזכור, כדאי
הק במקום לכם נמאס

 תדברו שלא חשוב בוע.
 פגישות סופית. שתחליטו עד כך על

השבוע. את לכם ינעימו קלילות רומנטיות ;
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 כדאי לא השולחן." על הקלפים את ״ויפרשו
לעצמם. המימצאים את לשמור

 שאי-אפשר ידעו שהממונים חשוב
 הם להם. שנוח כפי העניינים את ״להחליק"

 העקרבים מול ולעמוד הסברים לתת יידרשו
עבורם. נעים יהיה לא זה מצב אם גם

בבית השנה יהיו נווטו וגם שבתאי גם
השנה נתונים יהיו העקובים ורבן עקוב,

מהפכנ״ם שינויים עדיד׳ ויופתש בלחצים
 בדרכים תמיד ולא מהמתוכנן, שונה בצורה

 לשמוע זה כעת, לזכור שחשוב מה נעימות.
 מאחר לפיה, ולנהוג הפנימית ההרגשה לקול

 ועצות להטעות, עלולים הגיוניים ששיקולים
 את יטשטשו וידידים קרובים מפי הניתנות

 מוטב זו בתקופה והנכונה. הבהירה הראיה
 חשוב אבל חדשים, במיבצעים להתחיל לא

הקיים. את לבסס

 שהיו והתככים הסיכסוכים אי־ההבנות,
 על היקשו האחרונה, בשנה סביבכם

 ומההישגים. מהעבודה ליהנות העקרבים
 ייתקלו בקריירה לקידום שציפו אותם

 סוף־סוף יקבלו אם וגם ובעיכובים, בקשיים
 למלאו. יתקשו הם רצו, שאותו התפקיד את
 אותם לעצור מנסים שאנשים יווכחו הם

 כמעט לכך הסיבה התקדמותם. את ולעכב
 בהם... שמקנאים בקינאה נעוצה תמיד

 התפקיד. על מתחרה אחר מישהו
יוותרו לא שהעקרבים חשוב הכל, למרות

 כל״כך, ייפגעו - להלחם יעזו שלא עקרבים
עבודתם. מקום את להפסיד אפילו שיוכלו

כספים

 קרובי־ ובין ביניכם סיכסוכים או אי־הבנות
השבוע. לתקן יהיה ניתן שכנים או מישפחה

 תהיה בסוף־השבוע
 להזמין הזדמנות לכם

שעי אותם את אליכם
מסוכסכים, אתם מם

המח על גלויות ולשוחח
 ביניכם שהיתה לוקת

 ידרשו ילדים ובינם.
 תשומת־ יותר השבוע

לב,קחובחשבוןשבעיו־
זמן־ מכם יגזלו תיהם

 בריאותית מבחינה רב.
להי ילכו יותר המבוגרים המזל שבני רצוי
 צוסתמנת. לבעיות־לב נטיה רופא, אצל בדק

★ ★ ★
 יותר הרבה בבית לבלות תיאלצו השבוע

 הבריאות מצב מתכננים. שאתם מכפי
וא כתמיד, אינו שלכם

בת לחלות נוטים תם
 שוגים עניינים זו. קופה

 יגרמו לבית הקשורים
 מאונס לשהייה הם גם

עלי ויהיה יתכן בבית.
המ בהחלפת לטפל כם

עניי הגז. תנור או קרר
 זמן מכם יגזלו אלה נים
 נסיעה השבוע. רב

 תהיה השבוע שתבצעו
 של בהבזק - מאוד חשובה אך קצרה אומנם

 וחשובה. גורלית להחלטה תגיעו רגע
* * *

ויש השבוע לאוזניכם יגיעו טובות בשורות
 שהוציאו הדאגות מצב־הרוח, את מאוד פרו

 הנפשי השקט את מכס
מסתד העניינים יעלמו.

 להרשות ותוכלו רים
תלמי להירגע. לעצמכם

סטודנ או בית־ספר די
 על בשבחים יזכו טים

יצ וכן טובות, עבודות
בבחינות. במיוחד ליחו
 אותם יקבלו מיוחד ציון

צי בפעילות העוסקים
 הרומנטי בשטח בורית.

 בתולה מזל בנות מהרגיל. מושכים אתם
השני. המין בני של עינם את ימשכו

וושס
־ בנובמבר
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הצעותיהם. את בודקים שאתם לפני תכעסו

 יהיו לא הנושא סביב ושלווה שקט אך יחסר,
מצויים.

מגורי□
 או דירה שיפוץ על לחשוב כדאי לא השנה

 אינו המצב אם גם אחרת. לדירה מעבר על
 השנה את לעבור לנסות בדאי רצון, משביע

 יהיה שקשה להתחייבויות להיכנס מבלי
 בכך, למצוא אפשר פורתה נחמה בהן. לעמוד

 תהיינה זו מבחינה הבאה שבשנה
 העקרבים יוכלו ואז נפלאות, הזדמנויות

זה. בנושא כרצונם לנהוג

לבינה שבינו ומה
 לא והמצב מתיחויות צפויות זה בתחום

 לפני יעמדו הרווקים עקרב בני פשוט. יהיה
 יגלו לא בני״הזוג או בנות-הזוג אולטימטום.

 באשר להחלטה להגיע וידרשו סבלנות,
הקשרים. לעתיד

 ״רושו חוקים עסדנים
באשו להחלטות להגיע

מדינות יחננו הנשואים ואצל

 יחסית העקרבים של מצבם זו מבחינה
 לא לכולם אומנם האחרים. משל טוב יותר

 לבני אולם זה. בשטח קלה תקופה מצפה
 את ולהפעיל לתמרן הזדמנויות יינתנו עקרב
 חוסר״יציבות שלהם. החזק הפנימי החוש
 בלתי-צפויים סכומי״בסף השנה, את יאפיין
 אחר״בך אך קשיים, על להתגבר להם יעזרו
לא שהכסר כד חדשות. בעיות יהיו שוב

 יטלפנו רב זמן נפגשתם לא שעימם אנשים
 מלהעיר להמנע נסו לביקור״פתע. יבואו או

המ שתיקתם על להם
עוקצ הערות - מושכת

עלו האשמות או ניות
אותם. להבריח לות

הקש לחידוש אפשרות
חז תהיה שנפסקו רים
להח חבל השבוע. קה
 אחרי ביחוד אותה, מיץ

 ציפיתם זו שלפגישה
 מבחינה ממושך. זמן

בקש שוב תהיו כספית
 למצב פיתרון למצוא קשה ובדאגות. יים

הלוואות. תבקשו שלא רצוי אולם זה, ברגע
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 ימי־החולדת, את חוגגים שאתם למרות
 מוז מכל להתעלם נסו קל. אינו מצב־הרוח

 למסיבות וצאו שמציק
 חברים עם ולמיפגשים

שב יתכן יותר. קל בלב
 עייפים תהיו השבוע סוף

 אך להסתגרות ונוטים
 תכריחו מאמץ קצת עם
הש לצאת. עצמכם את
 עלולה בשבת בבית הות

 ולקלקל אתכם לדכא
 מי מצב״הרוח. את

ואי עסוקים השני המין
עק על מדובר לאחרונה, קשר יוצרים נם

 אתם. יתקשרו שוב שבקרוב צעירים. רבים
★ * ★

חז עצמכם את חשים אינכם אלה בימים
ולמנוחה. רבה לשינה זקוקים ואתם - קים

 לעצמכם תתכננו אל
פעילו גדוש סדר-יום

 לעמוד תתקשו - יות
 על שלקחתם מה בכל

ל התוכניות עצמכם.
 מתכננים שאתם עתיד

 רצוי אלה, בימים
סוד. בגדר שתשאדנה

 או ידידים של שיתוף
 להביא עלול קרובים
 כספיות בעיות לביטול.

אל הזוב בני עם למריבה אתכם יביאו

 חופשה או נסיעה תכננתם שעימם ידידים
 השבוע, לאכזבה לגרום עלולים משותפת

 תוכנית על חישבו
 הזמנה אפילו אחרת.

 שלא עלולה למסיבה
 כאן וגם לפועל, לצאת
תו מראש להכין כדאי
ערב. לאותו נוספת כנית

 מרד העבודה במקום
 ועומדים מכם צים

 לפחות או אתכם לקדם
נו סמכות לכם לתת
מ־ שיגיע מיכתב ספת.

 מאוד שבקרוב יתכן להקלה. יגרום חו״ל
 לטיול. ולצאת המיזוודה את לארוז תצטרכו

★ * ★
 די הכל העבודה. במקום מועקה חשים אתם

 רצוי זה ברגע אולם שינוי. ומחפשים נמאס
 שאתם במה להמשיך
ש האפשרויות עושים.
 השבוע בפניכם עומדות

 ממה יותר טובות אינן
 תחום לכם. יש שבבר

 עשוי חדש לימודים
 את לקדם לכם לעזור

 לגשת רצוי שאיפותיכם,
 או להרשם השבוע עוד

 לתחום בקשר להתעניין
 לחזץ-לארץ נטיעה זה.

 השגיחו בריאותי, מצב בגלל להתעכב עלולה
 בזמן. רופא אצל להיבדק וגשו עצמכם על

* * *
 והנאה עניין מוסיף חדש לימודים שטח

ידי את להראות תחששו אל אלה. בימים
 במה לכם אין - עותיכם

הרו בשטח להתבייש.
 שבוע לכם מצפה מנטי

 אהבות במינו, מיוחד
עומ ומסובכות ישנות

 אולם להסתיים. דות
שיתר חדשות, הכרויות

יבי מוזרה, בצורה חשו
מעניי להתפתחויות או

 שאתם הבא הקשר נות.
 שונה לקשור עומדים

 מבני היזהרו עכשיו. עד שהכרתם מה מכל
בעיות. לכם לגרום עלולים הם - עקרב מזל
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בני־זוגם עם היחסים רעחיד

 מריבות, יתכנו הנשואים הזוגות בין
 על יתעקש אחד כל וחיכוכים. סיכסוכים

למצב. פיתרון למצוא קשה ויהיה צידקתו,
 למעשים להגרר ולא מעמד להחזיק רצוי

 של ברגע מחליטים שלא מאחר קיצוניים;
 העניינים תעבור, שהתקופה ואחרי כעס,

 בגפם שעדיין אותם מאליהם. יסתדרו
 למצוא יזכלו לחיים, שותף להם ומחפשים

 דרך או נסיעה, בעת ודווקא בני־זוג להם
 להרבות רצוי - שבטוח מה קרובי-מישפחה.

הפתעות. עימן יביאו אלה קצרות, בנסיעות
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