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החודש: מזר

עקרב
ש3חש

זורחת
לשמנים

ולרזים
כשמכי ביותר החשובים הגורמים אחד

 תיקבע זו שעת״הלידה. זו מפת־לידה נים
 את אחרות: במלים או העולה, האופק את

 החודש, מזל המיזרחי. באופק שיימצא המזל
 יהיה השמש, נמצאת שבו המזל כלומר
 שעתיים החמה. זריחת בעת המזרחי באופק
 לא העולה המזל הבא. המזל יעלה מכן לאחר
 היא, הבעיה אן מהשמש. חשוב פחות

 את יודעים אינם אנשים קרובות שלעיתים
 העולה מזל לכל נולדו. הם שבה השעה
 וכשמכירים בולטים, מאפיינים ישנם באופק
 מסויים, לאדם להתאימם ומצליחים אותם
 גם שלו העולה האופק את למצוא אפילו יתכן
שעת״הלידה. את לדעת מבלי

 זו, בתקופה עקרב במזל נמצאת השמש
 בעל להיות עשוי בבוקר 6־ל־4 בין שנולד ומי

 ה״עקרב" שעת אך בעקרב. עולה אופק
מי השמש. נמצאת שבו המזל לפי משתנה

 הוא מזל ולאיזה נולד הוא שעה באיזו שיודע
 או בעקרב שלו האופק אם לדעת יוכל שיין,
 יתכן השעה, את יודע אינו ואם אחר. במזל

 או לאמת יעזרו כאן שינתנו שהסימנים
זה. לאופק השתייכותו את לשלול

 שבהן השעות את המציגה טבלה לפנינו
 אינה זו ומזל. מזל בכל בעקרב האופק יהיה

 שבו משוער זמן נותנת אלא מדוייקת, טבלה
בעקרב. להיות יכול האופק

האופק השעה המזל
עקרב בוקר 6״4 עקרב
עקרב בוקר 4-2 קשת
עקרב לילה 24־2 גדי
עקרב לילה 24־22 דלי
עקרב ערב 22-20 דגים
עקרב ערב 20־18 טלה
עקרב אחהייצ 18־16 שור
עקרב צהריים 16־14 תאומים
עקרב צהריים 14״12 סרטן
עקרב בוקר 12-10 אריה
עקרב בוקר 10־8 בתולה
עקרב בוקר 8־6 מאזניים

 האופק בעל שד ההופעה
בעקרב העולה

 וקל וחזק, גדול גוף בעל אדם הוא לרוב
 הוא וחזק, גדול שהוא למרות אותו. לזהות

 עקרב שמזל לשכוח אין שמן. להיות נוטה
 לכן להשמנה. הנוטים למזלות״המים, שיין
 שמן ואפילו שמן לעיתים הוא עקרבי אופק

 הוא ואם חזק, באופי ניחן הוא למזלו, מאוד.
 הוא דיאטה, של מישטר על לשמור מחליט

 לו. הרצוי למישקל ויגיע עצמו את יסגף
 הוא המאמצים כל שלאחר זאת למרות
חלילה. וחוזר ולרזות, להשמין שוב מסוגל

 החלק בעיקר הפנים של הקידמי החלק
התח החלק הפוך. ירח כעין קמור, - העליון

 כשלסנטר מטה, כלפי ומתחדד הולך תון
 כלפי ומופנה מחודד הסנטר עצומה. חשיבות

 העקרב אופק שבעל נדמה לעיתים חוץ.
 בדרך- אוזניו בעיניו. ולא סנטרו, דרך מביט

 ומאוד מלא גדול, הפה ואילו קטנות, כלל
ואדומה, מלאה התחתונה השפה חושני.

נשיקה. מזמין כאילו כולו והפה
חוד והעיניים גבוהות עצמות-הלחיים

 רק לא זה ומפחידות. בוחנות מעמיקות, רות,
 בוחנות באמת הן הכל, רואות שהן נדמה
 גם דבר, מהן להעלים ואי״אפשר ולב, כליות

 הגבות ביותר. הכמוסות המחשבות את לא
 מתחברות ולפעמים בקצותיהן, מחודדות

האף. מעל
 כהה, שיער לרוב העקרבי האופק לבעל

 גופו, בכל שעיר מאוד להיות נוטה והוא
 אופק להן שיש נשים וברגליים. בידיים
 ידיהן, על שיער מעודף סובלות עקרבי
במכונים לבקר נאלצות הן ופניהן. רגליהן

 להיפטר כדי קרובות, לעיתים קוסמטיים
השיער. מעודף

 מוצקות, ידיים העקרבי האופק לבעל
רח והציפורניים וגדולות, ארוכות חזקות,

אלגנ אינה ההליכה וגדולות. חזקות בות,
 כבדה הליכה לו יש ההיפך, - במיוחד טית

 שהוא צעד בכל משתתף הגוף כל מאוד.
 הרגל על עצמו את מפיל כאילו הוא צועד.
ברווז. כמו צועד, הוא שבה

 לא או הכל רוצה הוא קיצוני, אופי לעקרב
תוב דיבורו וצורת צורח חזק, קולו כלום.
 במילותיו. מלטף לא הוא ומחוספסת. ענית

הסביבה. את ומרגיז ישיר חותך, דיבורו

ס 2ו ר מ  - ב
20 . ל י ר פ א ב

 ל- שרק נדמה קל. יותר נעשה הכל לפתע
 זה נפלאה. בצורה נעמדו הכוכבים מעגכם

 בחיבוק לשבת הזמן לא
פסי להיות או ידיים
כ התקופה את ביים.

ולהו היטב לנצל דאי
 כל את מעצמכם ציא

 13ה- בכם. שיש הטוב
במיוחד. טובים 14וה״

 יפתיעו יל חו עם קשרים
 שבקרוב יתכן לטובה.

 לארוז תצטרכו מאוד
 כל לנסיעה. ולהתכונן

 הוא הרעיון אם בעיקר לכם. מצליח דבר
 חדשות. מידידויות היזהרו ונועז. חדש

★ * *
 ירגישו המזל של האחרון בשבוע שנולדו אלה
 הרבה יהיה לשאר ועייפים. כבדים קצת
 החבר־ השטח קל. יותר

אתם במיוחד. תי^מהנה

 להזמנות. תסרבו ואל
ד הפס ת יכול ח ג להיו

9 חוש־ שאתם מכפי דול 1^11^ ■ 
יפ 16ה־ או 15ה־ בים.
הרומנ מהבחינה תיעו
את יפתיע מישהו טית.

 מאוד. ומרגשת מושכת מוזרה. בהצעה כם
 התנגדות. בכם יעורר זה הראשון ברגע

* * ★
 להצט־ נוטים אתם טובה, אינה הבריאות

 הרגישות בנקודות מאוד פגיעים וכן ננויות,
ה אחד לכל בגופכם.
מפת״ לפי שלו רגישות
תע שלא חשוב הלידה.

 יותר עצמכם על מיסו
זקו אתם עבודה. מדי
ושי מנוחה ליותר קים
לפתע, יגיעו אורחים נה.
 סדר- את ישבש וזה

 רוגז בכם ויעורר היום
לו ללמוד תצטרכו רב.
זקו שאתם גלויות מר

 הרומנטי בתחום לעצמכם. זמן למעט קים
ומרתקת. מוזרה מאוד במערבולת תמצאו
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 ומשונה מוזרה אווירה תהיה העבודה במקום
 תושפעו שלא חשוב בחודש. 15וב־ 14ב־

 ודיבריהם מהתנהגותם
השנה שרוב אנשים של

 מתנהג מבני־המישפיחה
אין - מובנת לא בצורה ^5*5^5

תמשיכו להיבהל מה 0
 יחלוף וזה כרגיל לתפקד

|6 3 עיקבות. להותיר מבלי 9^9
 אתם הרומנטי בתחום

וממגנ מושכים מאוד
 דרושה זאת ובכל השני. המין בני את טים

 מכירים. שאינכם אנשים עם במגעים זהירות
* * *

 זה המגורים. בענייני עסוקים עדייו אתם
 את לשנות או לשפץ לקנות, לשכור, הזמן

 גרים. אתם שבו המקום
 על לחתום עליכם אם

 שתעשו עדיף חוזה,
 בחודש. 18ה״ לפגי זאת

לד תצטרכו מכן לאחר
שבו בכמה זאת חות
 בני' לבין ביניכם עות.
 מתיחות קיימת הזוג
שזר נדמה נעימה, לא

 עוברים חשמליים מים
 השטח, לפני מתחת

 כרגע. לעימות להגיע לא טוב יותר אבל
 אחרים. עם הנוצרים הקשרים את חזקו

* * *
 תנו השבוע. מאוד חשוב הכספי התחום

 לכל, הזמן זהו הסוף. עד ללכת לעצמכם
רעיון כל הבלתי־צפוי.

ה־ 'מצבכם את לשנות ג 1

 על לסמוך תוכלו הקצה.
ו | |1■ ו  והכד החדה הראייה |

מצ־ אתם שבה הירה
 כס- תוציאו אל טיינים.

הכרחי. אינו זה אם פים
ההז את שתחמיצו חבל

 היוזמה את קחו כלכלי. משפע ליהנות דמנות
לכם. להציע זו לתקופה שיש ממה ותהנו

״אן!0

ה זו. בתקופה עליכם עובר מוזר משהו
 עד שהיו ממה לגמרי שונים נראים דברים

 שהיו אנשים עכשיו.
 נדמה ושהיה חשובים

בלעדיהם, שאי-אפשר
 משעממים נראים לפתע

 קשה וכמעט ומיותרים.
 מצאתם מה לתפוס

 נצלו עכשיו. עד בהם
 והחליטו התקופה את

 לפעול טוב במהירות.
 שאתם לפני במהירות,
 של במצב מסתבכים

 ב- לתיסכול. אתכם שמכניסות התלבטויות,
 ומעניין. מושך במישהו תפגשו 15וב־ 14

* ★ ★
 להרגיש עלולים האחרון בשבוע שנולדו אלה

 לזוז. מרץ ואין ירוד די מצב־הרוח טוב לא
 אתם גם הבא בשבוע
ב טוב. יותר תחושו
 תופתעו הכספי תחום

ש פעילות כל לטובה.
ל התחייבות דורשת

 לחתימה או רחוק טווח
 - ומיסמכים ניירות על

 ה־ לפני לסיים הקפידו
הרו בתחום בחודש. 19

 תקופה מתחילה מנטי
ח ג6וה־ 15ה־ חדשה.
 יהיו מחודשת היכרות או פגישה שובים.

 חשוב. לא קשר סיום יתכן חשובים. מאוד
* ★ *

 שחייבות תוכניות ולגלות לדבר נוטים אתם
אח אנשים תשתפו אל בסודיות. להישמר

 מאחורי יפעלו הם רים,
ש לבעיות ויגרמו גבכם
חשבתם. לא כלל עליהן

מ בריאותית מבחינה
מעודד, אינו צבכם
 מותשים עייפים, אתם

שינה. להמון וזקוקים
 15וה- ג4ה־ זאת, ובכל
 כי אם טובים, יותר יהיו

 בנהיגה זהירות דרושה
חש במכשירים וטיפול

 לנסיעה טובים והשני הראשון ימי מליים.
משמחת. הודעה ידידים. אצל ולביקורים
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 פני על קלים. אינם בחודש 14וה־ ג3ה־
 עליכם יהיה אך בסדר. ייראה הכל השטח

 קורה מה היטב לבדוק
ה־ ומהו גבכם. מאחורי

( * ? מ ■  עלול זה חדשים. שים *
ס רו ה ם ל שרי ם ק שובי ח

 16ה־ או 15ה־ יותר.
0 6 8 9 5 X לטובה. יפתיעו בחודש 8

 תרגישו שבתחילה ייתכן
 ישתנה זה אך בודדים.

 ומשתפר, הולך הכספי מצבכם במפתיע.
 רמת־החיים. את להעלות תוכלו ובקרוב

* ★ ★
 יהיה שבו האחרון השבוע שזהו נדמה

 במקום עקרוניים עניינים על להאבק עליכם
 _ ששוב נראה העבודה.

המ עם עימות יהיה
 עם או עליכם מונים

 הפעם אחרים. עובדים
 וכדאי צודקים, אתם

שהא ממה שתתעלמו
 תובעים מציעים, חרים

ה מאיימים. אפילו או
 כל מעולה, שלכם ביצוע

 ואינו מהצד שעומד מי
 ומשבח מהלל מעורב

להצ ותיזכו בשלכם המשיכו התוצאות. את
 הרומנטי. בתחום הצלחה בקרוב. לחה

* * *
 אנשים ועם אחרות ארצות עם קשרים
 לגבי וקובעים חשובים מאוד משם שבאים

ב 14וב־ 13ב־ העתיד.
ר לפעול תוכלו חודש

 פרוייקט לקדם כדי בות
 לשינוי להביא שעשוי

ה כל בחייכם. דראסטי
מפ מאוד יהיה שבוע
 לכם מצפה יום מדי תיע.

פגי או משונה, תקרית
 שיעזור אדם עם שה

ש עניינים לקדם לכם
 ללא המקום על עמדו

 מעייפים די יהיו 19וה־ 18ה־ להזיזם. יכולת
בשבת. אתכם יפתיעו גדי מזל בני ומרגיזים.
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