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מרים
בנימינ׳

החודש: מזל

 מבטיחו! ₪
 הבאה השנה
מ1המ לבני

 כל על ,1984 בשנת שניגע לפני עוד
 ולפני עימה, שהביאה הבעיות מיכלול
 נזכיר ,1985 בשנת לקרות עומד מה שנברר

הפעם. מדובר במי במיוחד
 כאילו להתייחס אי־אפשר עקרב למזל

 המזלות.״ 12 מבין מזל איזה עוד סתם היה
 הופעתו ואפילו גישתו אישיותו, אופיו,

 אופי בעל אדם שכאן עצמם על מכריזים
 לידתו במפת אין אם מסויים. מאוד

 - אחרים מזלות של חזקות השפעות
 למזל ולשייכו בו לטעות יהיה אי־אפשר

אחר.
 הוא שלו. תכונת״המפתח היא הרצינות

 החיים את הלוקחים למזלות שייך לא
 כסמל לשמש יכול אפילו והוא בקלות,

ומעמיקה. כבדה רצינית להתייחסות
 שלא ובוודאי לו נוחה אינה לחיים גישתו

 דורש שהוא מה מעצמו דורש הוא לסביבתו,
 אינו העולם שבדרך־כלל אלא מהאחרים.

 שיוס״יום כך לו, הדומים מאנשים רק מורכב
 שמהם מאנשים אכזבות לספוג נאלץ הוא
ציפיותיו. על שייענו קיווה הוא

וכמעט גבוהות הן מעצמו דרישותיו

 לא- אותו מביא זה לביצוע. בלתי־ניתנות
 רב. ובמאמץ בשקידה שבנה מה להרוס פעם
 כלום. לא או הכל - קיצוני הוא העקרב שכן

 עקרב מזל בני אצל המצוי העצמי ההרס
 למזל שייכת אינה הפשרה עליהם. מקשה

 מסתיר אן רב, רגש בעל הוא בן־המזל זה.
 יכולת־הבחנה בעל הוא רבה. באמנות זאת
 אפשר אי מפותחים. וחושים שבדקה דקה

 בחמשת די לא ואם דבר, ממנו להסתיר
 נמצא אצלו דווקא - תמיד העירניים חושיו

 לו שנותן מה זה השישי. החוש גם בשימוש
 מה להרגיש או להבין לקרוא, היכולת את

שנה. בעוד או רגע בעוד מחר, לקרות עומד
 להבין מעט לסייע אולי תוכל זו הקדמה

 בשנתיים או בשנה בני״המזל על עובר מה
קשה. יותר להם מדוע וכן האחרונות,

 מזל שכל לכך, גורמת הכוכבים מחזוריות
 מסוגים קשיים אחרת או זו בתקופה עובר

 הוא העניין העקרבים אצל אבל שונים.
 הצד את מכירים הם וכה כה בין שונה,

 וכאשר החיים, של והרציני העמוק הכבד,
 חייהם - לתמונה נכנסים ופלוטו סאטורן

בלתי״נסבלים. כמעט
 או בשנתיים להם שקורה מה זה למעשה,

 בקלות. בא לא דבר שום האחרונה. בשנה
 בשיגרה התנהלו החיים לכן קודם אם

 בחינה עובר דבר כל כעת - מטויימת
 של בתקופה נמצאים העקרבים מדוקדקת.
 שינוי. לעבור חייב שהיה מה - חשבון־נפש

 הרצונות, את לבצע אי״אפשר שעדיין אלא
 שמנסה מי איטי. בקצב להתנהל חייב הכל

 מחיר כך על ישלם מהמציאות, להתעלם
 אלה בימים עוברים עקרבים מעט לא יקר.

 מתפרקות, מיסגרות דראסטיים: שינויים
 מאבקי־ יש לסיומם, מגיעים קרובים יחסים

הקאריירה. בתחום כוח
 כוכב אחראי קשות היותר להתמודדויות

 .המורה באסטרולוגיה הנקרא סאטורן,
 לדאוג העיקרי תפקידו המחנך. או הגדול"

 לאישיותו, לעצמו, נאמן יהיה שהאדם
 במיסגרת שנים החיים אנשים לכישוריו.

 שבו במקום עובדים להם, מתאימה שאינה
 או ביטוי לידי באים אינם כישרונותיהם

 - אותם מדכאת חיים הם שבה הדרך
 זה לעיתים סתום. למבוי לפתע מגיעים

 שהוא מגלה שאדם עד שנה 30 עד 28 לוקח
 שבע שכל יותר שכיח הנכון. במקומו אינו

 לעשות עליו שבה לנקודה מגיע אדם שנים
הכיווו על ולהחליט חשבון־נפש עצמו עם

 * מירב את להפיק צריך ובינתיים עקרב,
* מהמצב. התועלת

 * ננסה וכאן בפתח, עומדת 1985 שנת
 ; שעומד מה על הצצה לתת אולי או להשקיף

* זו. בשנה לקרות

1 עבודה
 הטוב שמם ביותר. רגיש יהיה זה נושא

 לא איש לפניהם. ללכת ימשיך העקרבים של
 תפקידם את ממלאים שאינם לומר יוכל

מבו תהיה עבודתם ביותר. הטובה בדרך
 כרגיל. וחריצות, בדייקנות ביעילות, צעת
 מעט יערערו תת״קרקעיים שזרמים אלא
לרגליים. מתחת היציבות את

 או אחרים, עובדים מצד המלצות מעט לא
 קדימה, לצעוד העקרבים את יביאו ממונים,

 אלא נוספת. אחריות או סמכות לקבל
 או אכזבות, לצמוח עלולות מכאן שדווקא

 את יקבל אחר מישהו האחרון שברגע
 התפקיד את שיילוו שהבעיות או התפקיד,

 לידי העקרבים את שיביאו עד כל-כך, יציקו
 כל״כך משימה עצמם על שקיבלו על חרטה
קשה.

לתפקיד או לקידום ששייך מה בכל

 עצמם מול לעמוד העקובים את מאלץ סאטוון
 [נרדים במשבו, הם לכן - באמת ולהודות

מדינאון וסובלים עבודה מחלינים מקוובים,
לשגות. או להמשיך הרצוי,

 מאלץ עקרב, במזל כרגע השוהה סאטורן,
 עצמם. של האמת מול לעמוד העקרבים את

המש משבר. בצורת מגיע זה בדרך־כלל
 מאנשים פרידות ומגוונים, רבים ברים

 עבודה, בדרך־כלל מקום, שינוי אהובים,
 דיכאון, אפילו או כספיים הפסדים מגורים,

ברורים. תמיד לא שמקורותיו
 עקרב במזל שוהה סאטורן שבה התקופה

 זה שברגע נכון שינויים. להביא עתידה
מהמו להשתחרר וקשה קל לא מצב-הרוח

 שבגמר לדעת כדאי לפחות אך עקה.
 כשדרך יותר, טוב ייראה הכל התקופה

 יותר. ונכונה טובה למטרה מובילה חדשה
מזל את סאטורן כוכב יעזוב 1985 בנובמבר

 העבודה זאת ובכל קל, יהיה לא סמכותי
 לחכות כדאי ומהנה. מעניינת תהיה עצמה

 תהיה לפיסגה הדרך שאז ,1985 גמר עד
 בנושא העכשוויים הקשיים וכגודל פתוחה,

 להישגים ולהגיע להעפיל קל יהיה כן זה,
המקווים.

 להזכיר רק כדאי הקרובה, התקופה לגבי
 טובה אפשרות תהיה נובמבר מחצית שעד

 שינוי על לחשוב או עבודה מקום להחליף
 גם יהיו מרס ומחצית פברואר זה. בתחום

 להטבת שקשור מה בכל במיוחד טובים הם
 יהיו ויולי יוני חדשות. התחלות או התנאים

 או עבודה בענייני לחו״ל נסיעות של בסימן
חדש. התמחות תחום על החלטות
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ה ההרגשה בפניכם: עומד קל לא שבוע
 להסבירה שקשה מועקה טובה, אינה כללית

קשה. דוח למצב גורמת
בחודש 25וה־ 24ה-

 לאור להוציא עלולים
ש מישפחתית. בעיה

ש חשבתם מה משום
פיתרון. לה נמצא כבד

הק תחושו 27וב- 26ב-
 או שיחת-טלפון - לה

 מחו״ל שהוא כל קשר
 - ההרגשה את ישפר
 להרגשות יביא אולם

 זהירים תהיו לחודש 29וב״ 28ב״ געגועים.
 למקוס״העבודה. שקשור מה בכל במיוחד

* * *
 25וה־ 24ה־ לפניכם. עומד מעניין שבוע

 חזק פיתוי - גורליים להיות עלולים בחודש
 עמוקה לחרטה יביא

ב 26ב־ יותר. מאוחר
 לשפר סיכוי יש חודש

 - הכלכלי מצבכם את
ליה לעצמכם תרשו אל
 הכסף ממותרות, נות

 ■ עבור ביותר נחוץ יהיה
 מבני־המישפחה. מישהו
 חדש לימודים תחום
 ביותר. כמוצלח יתגלה

 עימו יביא בחודש 29ה־
ה על יהיה בחודש 30ב־ טובות. בשורות

 זהירים. מאוד להיות שביניכם נהגים
★ ★ ★

ה אתכם יעסיקו ובריאות עבודה ענייני
 המיקצועי בתחום קשות התלבטויות שבוע.

להח להביא עלולות
ב שיחה מוטעית. לטה

 מת- לא עבודה ענייני
ב 25ול- 24ל- אימה §*.

 בחודש 26מה״ חודש.
 בדבר רעיונות יצוצו
 בני חדש. עבודה מקום

 יוכלו בתולה או גדי מזל
ומו נכונה עצה לתת

 הרומנטי בשטח עילה.
מרג הפתעות צפויות

ו להתחדש, עשויים ישנים יחסים - שות
חדש ומנטי ו לקשר יביאו מיקריות פגישות

 ביותר עירניים להיות יצטרכו לילדים הורים
 להיקלע עלולים ילדים בחודש: 25וב־ 24ב־

 בענייני כלשהי. לסכנה
 להתחיל הזמן זה אהבה

ן1■' יך¥י־  או חדשים בקשרים ?
בעיות נישואים. להציע • - ^8

 להזיק עלולות בריאות
בחודש. 27ב־ או 26ב־

 קשר לכן הסיבות אחת
 ועשיר כבד במזון רה

 על לשמור רצוי - מדי
ימים. באותם המישקל

 בחר 30וה״ 29ה־ ,28ה־
 יוכלו לא אנשים - מוצלחים מאוד יהיו דש

 בחברה. מבוקשים תהיו בקשה, לכל לסרב
* ★ ★

 שקשור מה בכל מאוד עסוקים תהיו השבוע
 מגורים למקום מעבר או הדירה לשיפוץ

 רבים כספים חדש.
 על הקרוב בחודש יוצאו

 אביזרים של רכישה
 24ה- לבית. חדשים

ק יהיו בחודש 25וה־
ומעיי מדכאים שים,
בחו 27וב- 26ב־ פים.
 לחופשה לצאת רצוי דש

קרו לביקור או קצרה
 טיול, וידידים. בים

 בילוי כל או מסיבה
 במצב-הרוח. עצום לשיפור יביאו חברתי

 רבים. לשבחים תזכו בחודש 28מה״
* * *

 רבה מתיחות תהיה בחודש 28ה־ עד
ל קשורות יהיו הדאגות עיקר מסביבכם.

ב־ מישפחתיות. בעיות
כדאי בחודש 25וב־ 24 :

לשכ מלהעיר להימנע
 לקרר או לידידים נים,

 סתמית ביקורת בים.
 לריב להתפתח עלולה

פרופורציה. כל ללא
 בחודש 29ב־ או 28ב־

 המזל את לנסות כדאי
ב במישחקי־הימורים.

 ממש הרומנטי שטח
 את תשיגו ואומץ־לב יוזמה קצת עם תחגגו.

במיוחד. יתאימו גדי מזל בני שתרצו. מי כל
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 במיוחד אתכם מעסיק הכלכלי התחום
 עלולות בלתי-צפויות הוצאות זו. בתקופה

,24ה״ עליכם. להקשות
בחודש 26וה־ 25ה-

 טוב סיכוי על מראים
 סיוע או הלוואה לקבלת
מומ מישפחה. מקרוב

 להתחייב לא דווקא לץ
 שום על לחתום ולא
 באותם מחייב דבר

 להביא עלול זה ימים,
 חדשים מכרים לסיבוך.
 אית- להיפגש עומדים

 מאזניים בנות בחודש. 27ב- או 26ב- כם
 קשת. מול בני את במיוחד תמשוכנה

* * ♦
 יתחילו עקרב מזל בתחילת שנולדו אותם

 סובלים עדיין האחרים טוב, יותר להרגיש
ו בריאות מבעיות
ב 25וב־ 24ב־ עייפות.

מתו מאוד תהיו חודש
 כדאי לא ועצבניים. חים

חדש במשהו להתחיל
_________ התיק־ ימים. באותם

 אינה הסביבה עם שורת
 - אלה בימים קלה
 ביקורתיים יותר אתם

 חסרי- פרטים מתמיד.
את מעסיקים חשיבות

 בחודש 28מה־ להשתחרר. יכולת מבלי כם,
 טיול. או נסיעה צפויה נוח. יותר תרגישו

* * *
 ומשונה. מוזרה עליכם שעוברת התקופה

 חדשים רגשות מתעוררים הרומנטי בשטח
 יותר מרגישים אתם -

מקובלים. ויותר רצויים
 משתלטת זאת ובכל

ול עייפות, איזו עליכם
 מעדיפים אתם מעשה

ומ מחברים להתרחק
ב הטוב בכלל. חברה
ב להרבות הוא יותר
 ולשקול ובמנוחה, שינה

האפ כל את מחדש
לפני העומדות שרויות

 של הדגשה קיימת המיקצועי בתחום כם.
האפשרויות. את מנצלים לא אתם - החמצה

<**********************
 * מאבקים לכם יהיו בחודש 25וב* 24ב״

* מה על תביט לא מכן שלאחר יתכן קשים.
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 *את ובכל התעקשתם,
 26ב־ לוותר. שלא חשוב

מו תהיו בחודש 27וב־
ועייפים, סחוטים תשים,
 נוח בבית שתבלו וחשוב

 עלול המאמץ המשך -
הבריאות. את לערער

 הכל - בחודש 2$מרד
יותר. וטוב נעים יהיה

 פגישות שיחות־טלפון,
ח והבטחות רומנטיות

 בעתיד. לביטחונכם יוסיפו ורציניות שובות
 יצליחו. חדש אדם עם משותפות תוכניות

* * *
 דאגותיכם בראש עומד המיקצועי התחום

 להיקבע עשוי בחודש 25וב- 24ב- זה. ברגע
 כל העתיד. רבה במידה

 תחליטו שעליו צעד
 שי- מתוך לבוא חייב

 בגלל ולא קול״דעתכם,
 של בדעתם התחשבות

הרומנ השטח אחרים.
מ לתיסכול, גורם טי

 מעיזים שאינכם אחר
 של יחסו את לברר

ב 27וב- 26ב־ בן-הזוג.
ענ לקדם תוכלו חודש
מחוס תרגישו 29וב־ 28ב- רומנטיים. יינים

 אז. עד דבר תדחו אל - ומאוכזבים מרץ רי
★ * *

 לתכנן יהיה אפשר רחוק לטווח תוכניות
 השבוע שיתקבלו ההצעות בחודש. 24מה־

 באיזו קשורות יהיו
 לארצות שהיא צורה

חמיק־ עתידכם אחרות.
 רבה במידה תלוי צועי

מה־ לצאת ביכולתכם
 לנסות ולהעז שיגרה,

 בני חדשה. חיים צורת
 מעוניינים השני המין

 לאו־דווקא בחברתכם.
רומנטי. קשר ליצירת

 לכם הקרובים הידידים
 אתם רק זה ואת לעידוד. זקוקים באמת
בקירבתכם. מעוניינים עקרבים לתת. תוכלו
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