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 תחילתם את החיים, מחזור את מייצג
 עצמו, המוות על דווקא מדובר לא וסופם.

 ותחילתה אחת חיים צורת של סופה על אלא
 פרידה להתרחש עלולה לעיתים אחרת. של

התאו תהיה ממנה גם אך ומכאיבה, סופית
ששות.

ה־ ציפור על מסופר היוונית במיתולוגיה

 השנה עקרב בני חוגגים הולדתם יום את
 מלבד רגיל. לא מאור הנונבים כשמצב
שהשפע - הגדולים הכוכבים של מיקומם

 לשינויים ומביאה טווח ארוכת היא תם
 קטן כוכב גם משתתף השנה - קיצוניים

ונוס. כוכב יותר: וקרוב
 במצב עקרב במזל אלה בימים נמצא ונוס
 לכדור־הארץ, יחסית היא (הנסיגה נסיגה

 אין לרוב ונוס לכוכב השמש). כלפי ולא
 כאשר אלא כבד, נל-כן מישקל מייחסים

 לבינה: שבינו ביחסים הרגש, בחיי מדובר
 על להצביע יכול הוא אחר דבר מכל יותר אז,

לאושר. להגיע חוסר״היכולת או היכולת
 הכוכב את לשכוח אסור זאת, מלבד

 שליט פלוטו, כוכב מכולם: ביותר הרחוק
 עקרב. במזל שוהה 1983 שמאז עקרב, מזל

 מאוד אישי הוא זה כוכב של מהלכו
 אדם, אותו של חייו משמעותית. והשפעתו

 השמש שבו למקום מעל יעבור פלוטו שכוכב
 דראסטית. בצורה ישתנו לידתו, בעת היתה
פלוטו כוכב בקלות. זאת מביא אינו פלוטו

 בני הקרוב. בשבוע קל יהיה לא מצב־הרוח
ודרי בתביעות ובאים מכבידים מישפחה

י אינכם שאותם שות
ה המצב למלא. כולים
דאגה, לכם גודם כספי
שמוט מתברר לפתע

 מדי יותר עליכם לות
ב ואינכם התחייבויות,

 לעמוד שתצליחו טוחים
 יבואו מקורות שני בהן.

 אלה הראשון לעזרתכם,
קשי קרובים או הורים

כס עזרה שיציעו שים
 חיי הקשיים. את לעבור לכם ויאפשרו פית

 ותיהנו. צאו לבן מהנים. מאוד יהיו החברה
★ * *

וההתר הכבדות להשתפר, עומד מצב־הרוח
 הזמן את איפיינו שכל־כך מאנשים. חקות

לח מתחילים האחרון,
 מחודשות פגישות לוף.
 את־ה־ ישנו חדשות או

 כעין ותקבלו הרגשה,
ל שתעזור מרץ זריקת

 שבו מהמצב לצאת כם
 במקום שקועים, הייתם

 מוטלת קל, לא העבודה
 עבודה, הרבה עליכם

 להיעזר תוכלו הפעם אך
 נכונות שיביעו בידידים

 שוב להתייחס יש - 29וב־ 28ב־ לעזור.
טיפול. שדורש ממה להתעלם ולא לבריאות.
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לי 20 ביו

 עסוקים עצמכם את תמצאו הקרוב בשבוע
 שעות לאחר גם בעבורה, רק לא - מאוד

למ יהיה קשה העבודה
 עומס למנוחה. זמן צוא

 עליכם שיוטל העבודה
 מצב על להשפיע יבול

ל כדאי לכן הבריאות,
לה ולא בשינה הרבות

 בגלל להתמוטטות גיע
 יכולים שאתם ההרגשה
 בשורה הכל. להספיק
לימו בענייני משמחת

 רוח למצב תגרום דים
 בשטח בחורש. 27וה־ 26ה״ בין בעיקר טוב,

¥ ומשיחות. ממיכתבים הנאה - הרומאנטי *

מו ש

 כדי כוחותיו כל את מגייס הוא אז האדם,
 לכן דרן-האמת. על ולעלות עצמו את לשקם
 של השפעתו את התחדשות. מסמל פלוטו
 29ה- בין שנולדו אותם בעיקר יחושו הכוכב

 לא יעברו אלה בנובמבר. 4ל- באוקטובר
 שיטחי לכל מתייחס וזה השנה זעזועים מעט

 דרן לשנות אותם שיאלץ מה החיים,
 מה לחלוטין. שונה חיים בצורת ולהתחיל

 להיות יהפן בלתי-אפשרי, קורם שנראה
מאליו. מובן

 שנולדו אותם העקרבים? שאר לגבי ומה
השינוי את עוברים או עברו כבר ,29ה־ לפני
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 שהתעורר מה את לבטא להם איפשרו תמיד
ול רב לפיריון תביא 87 שנת בקרבם.
וה רב יהיה ההספק מעשיות, תוצאות
 אינה זו העקרבים לכל מפתיעים. הישגים

 אלא ומעמד, לפירסום להגיע קל שבה השנה
 וליהנות העבודה תנאי את לשפר באמת
 ומה־ מהסביבה מהעמיתים, העשיה, מעצם
עצמו. עיסוק

0י603 •
 זהו] השנה גם שעברה, כבשנה ושוב,

השוהה| סטורן, כוכב קשה. היותר הנושא

הנשונת הפניקס, צינוו כמו
ענוה מתוך רתחיה וקמה באש
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 היתה שעתה, מגיעה היתה שכאשר פניקס,
 מחדש, נולדת ושוב בלהבות־אש, עולה
 ולרע, לטוב כוח מסמל פלוטו עפרה. מתוך
לפ לאפשר להרוס, לו המאפשר כוח, אותו

 באמצעותו. ולהיבנות חיובי לכיוון נות
לומ לשערי־המוות המובילה הדרך מתוך

 החוויות לחיים. המובילה הדרן מהי דים
 הכרת לידי האדם את מביאות הטראגיות

עצמו. והבנת האמת
 דרד אין כשכבר הקיצים, בל כשכלו

את לבלוע עומדים האבדון ושערי נסיגה

 בימים ונעים, יותר קל יהיה הקרוב החודש
 בענייני הצלחות. בכמה לזכות תוכלו אלה

 בשורה צפויה כספים
 עומדים אתם משמחת.

 גדול כסף בסכום לזכות
ש מי ציפיתם. שלו מזה

 מישפטית תביעה הגיש
 שכר או ?:ספים בענייני

עס אנשי לזכות. עשוי
מ הם גם יהנו קים

 שתגיע משמחת כשורה
 קשור שזה יתכן לפתע,
ש כאבן שעמד לרכוש

 עניין מגלה מישהו והפעם הופכין, לה אין
 הצלחה. - הרומאנטי בשטח לרכשו. ומעוניין

* * *
 בימים רבות אתבם מעסיקים מגורים ענייני
ש לארגן עליבם אלה, ר ח ת מ  או הדירה, א
מגו מקום לחפש אנלי
ש ספק אין חדש. רים
 למציאת יוקדש רב זמן

למ יותר נוחים תנאים
 25ה* ער 23ה- גורים.

ו מעייפים, מאוד יהיו
 מכן לאחר שתנוחו, רצוי

 בהתרו- להתחיל תוכלו
 בעלי ובחיפוש צצויות
ל לבם שיעזרו מלאכה

 את מחדש ולארגן שפץ
 מועדים - 29וה- 28ה־ המגורים. מקום

 קניות. שתרחו רצוי - נספים לביזבוז
* * *

בהש מסוימת בהקלה תרגישו אלה בימים
 לעצמכם להרשות תוכלו האחרון. לזמן וואה

ביקו לנסיעות, לצאת
ידי עם ולפגישות רים
 התר- לא שעימם דים,

ה מצב רב. זמן איתם
להשתפר, עומד בריאות
 את להכריח ועליכם
 מהמצב לצאת עצמכם
נתו הייתם שבו הקשה

 הם 28ה־ עד 26רד נים.
ה קשים היותר הימים
 שתסבלו ויתכן שבוע,

 שיתרחשו שינויים בריאותית. מבעיה שוב
לטובתכם. כעת יהיו - העבודה במקום

 4ה- אחרי שנולדו האחרים, אלה. בימים
 ביום־ההולרת נתייחס אליהם בנובמבר,

.1987 בסוף שיחול הבא,
 מזל בני כל עבור השנה תראה ואיך
עקרב?

עבודה #
 הזדמנויות עימה מביאה 1987 שנת

 והרחבת התפתחות על הוא הדגש חדשות.
אפ תהיה נשכיר שעובר למי הסמכויות.

 ולהגיע להשתלם ללמוד, להתקדם, שרות
 אפשרות אין אם יותר. מעניין לתפקיד

 יותר הרבה ינתן לפחות תפקיד, לשנות
 העבודה הממונים, מצר ואמון חופש״פעולה

 לא היא יותר, שחשוב ומה מעניינת, תהיה
 בשנה שיעמום. או חנק לחץ, של הרגשה תתן

 חדשים ורעיונות יוזמה שמגלה מי בל זו,
 המחשבות ולעזרה. לשיתוף־פעולה יזכה

חלום. בגדר ישארו לא בעבודה והשאיפות
 שנה השנה זו ולאנשי-העסקים לעצמאים

 אולי העסק, את ולהגדיל להרחיב יוכלו
 גדול למקום לעבור או נוסף סניף לפתוח

 אחר. משהו ולנסות סיכונים לקחת יותר,
 האמנים להצליח. עשוי הנסיון שבה השנה

 רנה מהשראה השנה כבר נהנו והיוצרים
לא האובייקטיבים הקשיים רעיונות, ושפע

 בשבוע רנות אתכם יעסיקו כספים ענייני
מש בצורה לקרם תוכלו זו בתקופה הקרוב.

 ענייניכם את מעותית
יו קצת עם הכספיים. 1 ;

 נטילת ואפילו העזה תר
 ליהנות תוכלו סיבונים

וא מרשימים מהישגים
 כעבודה מפתיעים. פילו

ב־ זמן שתמצאו כראי
עם לשוחח 24ב- או 23

ס בי  שיש מי כל עם או ה
עתידכם, על השפעה לו

הס לקבל תוכלו עכשיו
 עשויות קשת מזל בני עם פגישות כמה.

מחודשת. אופטימיות אל אתכם להוביל
4 * 4

 להרגיש יתחילו המזל בתחילת שנולדו אלה
לס ממשיכים האחרים השבוע. כבר בהקלה

 ומ־ כבד רוח ממצב בול
 להבין שקשה מועקה.

א ממה בעבו נובעת. הי
 בחוסר חשים אתם דה

 לעיתים ומגיעים מרץ
 עם לעימות מדי קרובות

 שתמתנו כדאי הבוס,
בשו התגובות. את קצת

 בין שתגיע משמחת. רה
קשו בחודש. 25ל־ 23ה*
 יתברר - ללימודים רה

 התוכניות את לבצע באפשרותכם שיש לכם
לביצוע. ניתנות כבלתי לכם נראו כה שעד

4 * ★
 השנה שבל נבון קל. יהיה לא הקרוב החודש

מהקש אתכם ומזהירים עליכם מאיימים
נכנ כשהשמש אך יים,
לקש - עקרב למזל סת

קשה. יותר עוד תים
ל צורך תרגישו עכשיו
עצמכם, עם יותר היות

ול נפש חשבון לעשות
ב רצונכם. מהו החליט
א הזוג בני עם יחסים

מ במילכור, באילו תם
 קשורים האחד הצד
 על לוותר רוצים ולא

 לשהות לבם קשה - השני ומהצד הקשר,
זמן. לפסק נוספת סיבה זוהי במחיצתו.

קשת

 מקשה והרכוש), הכספים השני(בית בבית
 גם לכספים. שקשור מה בכל העקרבים על
 י יותר אף או הדעת על מתקבלים שרווחיו מי

 1 שלו הבנק וחשבון גדולות הוצאותיו מזה,
 מהרווחים. ליהנות אפשרות אין מצטמצם.

 בשרם על העקרבים חשו שעברה בשנה כבר
 שבו מצב על מדובר לא הקשיים. כל את

א לא דבר ששום אלא כסף, אין נכלל  נ
 כדי קשה לעבוד ייאלצו העקרבים בקלות.

 באו לכן שקודם כספיים, להישגים להגיע
 כמובנים נמעט והתקבלו קלות, ביתר

 גדולה, הוצאה בל לפני השנה, גם מאליהם.
 הם ואם לקחת מהיכן היטב, לחשוב יצטרכו
 השנה בקיצור, לעצמם. להרשות יכולים
 כשמדובר קשה שנה נחשבת אינה עצמה

 לפינאנסים הקשור בכל אך אחר, ששח בכל
קל. יהיה לא זה
בריאות ♦

 טוב יהיה הבריאות מצב כלל, בדרך
 חזקים יהיו העקרבים רוב עברו. מבשנים

 ויתאוששו יבריאו - יחלו אם ואפילו יותר,
 תהיה שהשנה העובדה למרות במהירות.

 קיימות הגופני, למצב הקשור בכל טובה
לסבול שנוטה מי רגישות. נקודות נמה

)32 בעמוד (המשך

 ש־ מהקשיים לצאת מתחילים אתם השבוע
מחוד פגישות האחרון. החודש את איפיינו

 זוג ובני ידידים עם שות
 ויוסיפו אתכם יעודדו

 מצבכם בריאותית כוח.
 עדיין כי אם משתפר,
 להרשות יכולים אינכם

בע להתאמץ. לעצמכם
 יותר לכם יאפשרו בודה
ל ותוכלו פעולה, חופש
נו הכנסה מקור מצוא

תוכ קצרה. לתקופה סף
 רבה בהערכה לזכות לו

 ואדישות. עצמאות תגלו אם הזוג. בן מצד
 מפתיעה. פגישה צפויה בחודש 25ה־ עד 23ב־

>. * * * 
 אלה בימים עומדות המיקצועיות השאיפות

 התו זהו ומחשבותיכם. דאגותיכם בראש
 לבצע עליכם שבו רש
כ 26מה״ השינוי. את

 באנשים תפגשו חורש
ל לעזור נכונות שיביעו

 - השינוי את לבצע כם
 סתם לא אלה והפעם

מת אנשים דיבורים,
אומ שהם למה כוונים

 מנצלים אינכם אם רים.
ש יתכן התקופה, את

 באותו להישאר תיאלצו
 את לשנות יכולת לכם שתהיה מבלי מקום
וחצי. שנה של לתקופה לפחות המצב

* ★ *
בהק להרגיש תתחילו סוף־סוף אלה בימים

 או לחדל, נסיעה על לחשוב אפשר עכשיו לה.
 עם קשרים קשירת על

 וזאת אחרנת, ארצות
העבודה. מקום דרך

מ חדש לימודים תחום
 מחשבותיכם את עסיק

דאגה. אל אלה: בימים
לבחי שקשור מה בכל
לבית־ קבלה או נות

השתל לקורס או ספר
שתת־ ספק אין - מות

 מעבירים הזוג בני קבלו.
 לוותר רוצים אינם אחד מצד כפול, מסר

נוסף. קשר מפתחים הם השני, ומהצד עליכם
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