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9  המזלות, בגלגל השמיני המזל הוא עקרב ;
 ה* 12 השמיני. לבית מתקשר הוא כן על

 לאותם מתייחסים באסטרולוגיה ,בתים"
 הבית המזלות. קשורים שאליהם זחומים
ובירו במוות במין, בלידה, קשור משמיני

 מן שבאים לכספים הכוונה בירושות שת.
 חייב לא השמיני מהבית שיבוא כסף ?זולת.
 לעי־ קרוב. אדם של באובדן קשור (היות

 זכיה - בן־הזוג דרך שמגיע כסף זהו זים
 בקנה־מידה בעסקים הצלחה או :הגרלה

דול.
 האדם של כישרונו את לבדוק כשרוצים

 הקשור בכל גורלו את או כסף, (עשות
 אם השמיני: הבית על מסתכלים זה, ;!תחום

 ואם 2הם איזה - כן ואם שם, כוכבים יש
 שהם או ורכוש, בכסף יזכה האדם בזכותם
 להגיע יכולת חוסר - ההיפך את :(סמלים
 ורכוש. כספים אובדן או נאות, כספי למעמד

 השולט המזל מהו כלל, כוכבים שם אין אם
וכוי. זה בבית
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 יש פשטות. ביתר נעשה הדבר היד בכף
 ״שביל בשם הנקרא אחד, קו לזהות רק

 לקו רק להתייחס אי״אפשר למעשה, החלב״.
 והקווים הגבעות וכן כף־היד צורת אחד.

 אך זו. בקביעה רב חלק להם יש האחרים
 כסף, להרוויח היכולת את מדגיש הזה הקו

 זה הוא כף־היד ובכל בעורמה, או ביושר
 הבית של התפקיד את עצמו על לקחת היכול

לכספים. הקשור בכל השמיני
 חושניות על מצביע זה קו - החלב שביל
מת או ישר כקו מופיע לכסף. חזקה ושאיפה

 בצד קו־הבריאות, לאורך נמשך הוא עקם.
כף־היד. לקצה הקרוב

 משוטט של מזג על מראה הישרה הגירסה
 בקלות, משתעמם זה אדם וחסר־מנוחה.

ממוש דרך-חיים או מונוטוניה סובל אינו
 תחושות ההתרגשות, היא שאיפתו מעת.

 להוביל יכול וזה ושינויים, לוקסוס עמוקות,
 כשהקו וסיבוכים. קשיים מיני לכל אותו
 זהו מרקורי גיבעת עד ומגיע וארוך ישר

 טוב למזל סימן גם אבל לחוסר-מוסר, סימן
 (בדיבור), הבעה כישרון וכן כספים בענייני

 הדרושים הכלים וכל מעולה כושר־שיכנוע
 בדרך־כלל, אולי או לפעמים, - כסף לעשות

אחר. מישהו חשבון על
 יגיע בידיו כזה קו לו שיש פוליטיקאי

 בחייו שערוריה איזו שאין בתנאי רחוק,
הפרטיים.

 קו עם החלב שביל את המקשר ענף
 חותך כשהוא זאת, עם עושר. מסמל השמש
הפס הדבר משמעות קו-השמש, את ועובר

 ריג־ מסיבוכים לרוב הנובעים כספיים, דים
 שהם היא שתוצאתם חסרי־תבונה, שיים

 מסמל החלב שביל על כוכב למדי. יקרים
 גם אבל כלכליים, בעניינים לבעליו הצלחה

 בגלל בסכנה להיות עלולים כספו וגם הוא
תבונה. חסרי סיבוכים

 סימן היא זו גירסה - המתעקמת הגירסה
 מופיעה היא שבידיהם אנשים עצמי. להרס

 של ביותר גדול אוייב קרובות לעיתים הם
 מזל לבני כלל זרה שאינה תופעה - עצמם
 מתחיל כשהקו המיקרה במיוחד זהו עקרב.
 אופי, חולשת מגלה הדבר ונוס. גיבעת בתוך

 כגון לפיתויים להתנגד האדם על המקשה
 בריאה לא התייחסות או סמים שתיה,

התנה על מעיד זה לעיתים למין. ומוגזמת
למין. הקשור בכל מוסרית לא גות

 בכל מאוד זהירים להיות עליכם זו בתקופה
 נטיה נראית לעבודה. או לכספים הקשור

בפזיזות להחליט חזקה

 מחדש לארגן מתחילים אתם אלה בימים
לקריירה. שקשור מה כל ובמיוחד החיים. את

להתפנות אפשר עכשיו

 בעיקר נוחים, לא מאוד בחודש 30וה- 29ה״
 כל ימים. באותם החלטות לקבל כדאי לא

התחלה כל או החלטה
 אם כלשהו, פרוייקט של

לא ימים, באותם ייעשו י מ י ו
 על שהוא חדש, לכיוון

תחביב־מיקצוע. גבול
 גדולה התלהבות ומתון

של בסופו שתוביל מדי
יו מאוחר לפועל יצאו הז לכם תהיה סוף סוף 30ה־ להפסדים. דבר
מט כספים ענייני תר.

בימים אתכם רידים
ש במה לעסוק דמנות
לה ואף אוהבים, אתם

 מסוכנים בחודש 31וה־
זו. מבחינה - במיוחד

 די חשים אתם אלה,
ל ומאמצים מבולבלים

]■ייךי-ץץי
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המכ לעיסוק זאת פוך
צרי אתם רווחים. ניס

 רוצים אתם אז דווקא
משותפת עיסקה לבצע

ישן, גרוע הרגל עצמכם 3 X 3 9 1 : העזה יותר לגלות כים על לחתום מחליטים או
ש־ מי כל עם להתייעץ לאו סיכונים, ולקחת כ- אינו זה וכל שותפות,

 מישפ- בני כאמור. דאי,
 עזרתם, את להציע מוכנים קשישים חה

 בכספם. תשתמשו שלא בינתיים עדיף אולם
★ * ★

 יותר להרגיש מתחילים אתם אלה בימים
 לקויה שהיתה הבריאות פיסית, מבחינה טוב

 משתפרת. האחרון בזמן
 הסביבה עם [כיחסים
 הרבה להיות תצטרכו

ממ אתם סבלנים, יותר
ולהא להתעצבן הרים
ל מבלי כולם את שים
 וחשבון דין לעצמכם תת

 1ביןה־ עלהתנהגותכם.
 עלו־ אתם בנובמבר 3ל־

שי מה דבר לומר ,לים
 המשך את לקלקל כול

לש כדאי אלה בימים הזוג. בן עם היחסים
 במריבה. להסתבך ולא פיכם מוצא על מור

* ★ *־
 יותר כמעט מבלים אתם העבודה במקום
 לא שאיש נדמה לכם, קל לא בבית. מאשר

 לשאול מבלי לזוז יכול
 לחייב או דעתכם את

עצמ על לקחת אתכם
נוט התחייבויות כם

 הבריאותי מצבכם פות.
 את תזניחו טוב.אל אינו

 לא לרופא, וגשו עצמכם
 בעומס לעמוד תוכלו

ב לטפל תדאגו לא אם
 בחודש 31ה״ עצמכם.

 מראים בנובמבר 1וה-
 שתגרום וקצרה מרגשת רומאנטית חוויה על

מוכר. אדם על דעתכם את לשגות לכם

 מבחינה כספיים. דווקא
 במה אולם כספים, לסכן הזמן לא זה כספית
 כדאי. דווקא זה הגרלה לכרטיסי שקשור

* * ★
ה רוב את לגזול ממשיכים המגורים ענייני

 לעיסוקים להתפנות מצליחים אינכם זמן.
מתעו- יום בכל אחרים.

 בתחום פוגשים. אתם
 הנאות החודש לכם צפויות - הרומנטי

 החדש. בן־הזוג עם מאוד ומלהיבות רבות
★ * ★

 אפשר אי אבל להשתפר. מתחיל הרוח מצב
היח בעבודה, ונינוחים. רגועים שאתם לומר
ועם הממונים עם סים

 מהבית לצאת אתכם יאלצו ממש ידידים
 אינכם גדי מזל כבני בחברה. יותר ולבלות

חו של הרגשה אוהבים
 מדי ויותר יציבות סר

ב דווקא אולם שימחה.
מבק אנשים אלה ימים
ומע־ חצרתכם, את שים

 יכול החברתי מדכם
 העבודה במקום לעלות.
 מאלה להיזהר עליכם

כ עצמם את שמציגים
לש תמהרו אל ידידים,

בסודותיכם. אותם תף
 אתם מאד. מעייפים בנובמבר 5וה־ 4ה־

 בריאותית. מבעיה קשות לסבול עלולים
★ * ★

 שבוע כל לכם ולומר לחזור משעמם כמעט
 ראשון מקום תופסים והקריירה שהעבודה

זהו אבל אלה. בימים
 ברירה אין ושוב המצב.

 הזמן את לתפוס אלא
ול הנכונים והאנשים

 זה כלומר, לדרך. צאת
את סוף סוף לבצע הזמן

 מאוד אחרים עובדים
 פני שעל יתכן נוחים. לא

מת אך שקט. יש השטח
 לא שמועות רוחשות חת

בע שקשורות נעימות,
אלי ישירות או קיפין

שאו חדשה בעיה ררת
בחש לקחתם לא תה
 ; לאר־ הצלחתם אם בון.

 יתכן הדירה, את כבר גן
לבע״ יגרום שהטלפוו

להמ אפשר אי השינוי. ס ■ !
3•׳ . .■י י יי• | .*י/ •*ו 11.

מ ביתי מכשיר או יות,
מת באותה לעבוד שיך מלענות להמנע נסו כם. לצער יגרום חיוני אוד ^ 1

.ש דלי מזל גי33י כונת, ל רצוי לא בתוקפנות, י במי השגיחו ולהוצאות. ( נ £■נ 2(5■
ה־ את סובלים אינם להע־ סיבה למישהו תת 1 הפ־ הטלוויזיה, על יוחד

מכ כל או הטייפ טפון,
 לעזרה יזדקקו קשישים הורים זה. מסוג שיר

 מדאיג. בריאותם מצב - נובמבר בתחילת
. . .

 תחושה נותנים עדיין בחודש 31וה־ ה־סל
 לאחר אך שקורה. מה בכל שולטים שאינכם

לחופ שתצאו כדאי מכן
ת־ לפחות או קצרה, שה

£ 1■ הנ־ לשם נסיעה ארגנו ^
ה־ התקופה בלבד. אה 1

ו־ קשה, היתה אחרונה
 קצת שתצאו חשוב כרגע

תפ־ הרגילה, מהסביבה
להת ותנסו אנשים גשו

מהע־ ידידים עם ראות
" * מיש־ קרובי עם או בר **ט■50■

 נעימה שחברתם פחה
 לנסיעה, מתאים אינו בנובמבר 1ה־ לכם.

הטיול. את להרוס עלולה במכונית תקלה

 אחר, למקום אתכם ביר
 ותשובו יותר רגועים שוב תהיו חודש תוך

 מבולבלים. ממש אתם באהבה לעצמכם.
* * *

הש בכל ביותר הקשה התקופה כמעט זוהי
 יהיה ההולדת יום עד הקרוב החודש נה,

תת אם ומדכא. קשה
 יתכן מראש, לכך כוננו

ק ביתר אותו שתעברו
ב 5ה־ עד 2ה- לות.

ד יהיו נובמבר ק מאו
 שלכם הבריאות שים,

א מישפחה בני של או
 לכם ואין נפגעת, חרים

 למצוא שוב אלא ברירה
במרפאות, עצמכם את

במוס או בבתי־חולים
 וחנוקים, סגורים חשים אתם זה. מסוג דות
זה. נגד דבר לעשות אפשר אי הפעם אך

להח לכם אסור שיגרה,
 בנובמבר 3וב־ 2 ב־ הנוכחי. הזמן את מיץ

הבוס. עם לעימות להגיע עלולים אתם

9 ^

 הפרק על עולות לחדל לנסיעה תוכניות
להד שתצליחו בטוח לא אולם אלה, בימים

ש־ התאריכים את ביק
כס בעיה לכם. קבעתם

האח־ ברגע שתצוץ פית
לחרדה, לכם תגרום רון מ 3

 לאלה רק לא קשור וזה
 האחרים גם שנוסעים.

עצ־ את למצוא עלולים
£ 9■  כספית בתיסבוכת מם ^

 שמעוניין מי נעימה. לא
יה־ ללימודים להתקבל

ב חיובית, מתשובה נה
 * 4ה־ משמחת, הפתעה צפויה בנובמבר 3וב־ ג

. העבודה. במקום קשים יהיו בחודש 5וה־
י** 3 3 ******************
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