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 החיים, התחלת את מבטא עקרב מזל

 החיים יצירת והאיכות. הזמן משד יצירתם,
 - סופם לידה; - תחילתם במין. מתבטאת

 מדובר כאן ורכוש. כסף - ואיכותם מוות;
 אי- שבלעדיו הגרעין על החיים, תמצית על

אפשר.
 משויין המזלות בגלגל השמיני הבית

 שמסמל הדברים את ומסמל עקרב, למזל
 הגרעין את מבטא השמיני הבית עצמו. המזל

 בעיות, על להתגבר היכולת היינו, הפנימי,
 ממשברים, לצאת ממחלות, להתאושש

 את לשכוח מסוגלים ולהיות מחדש להתחיל
ולעתיד. להווה ולהתייחס העבר

 אחת צורת־חיים לסיים מסוגל עקרב
 - לחלוטין שונה בצורת״חיים ולהתחיל
 תקופות יש העקרבים רוב של ובחייהם

 החיים מחדש. והיוולדות מוות המזכירות
 שוב ולהוכיח עצמם את לנסות עליהם כופים
כוחם. את ושוב

 מזל, כל של הגרעין מהו להוכיח כשרוצים
 לפעמים השמיני. הבית על להביט כדאי
נראים שלא מעניינים דברים לגלות אפשר

 המחוז, על הלידה, על משפיע עקרב מזל
ל1 ע מה ע צ מ א ת - שב כו החיים אי
 הוא השמיני הבית כידוע, השטח. פני על

 גלוי ואינו שנסתר מה כל ומסמל אפל, בית
 - וקשת אריה טלה, - מזלות״האש לעין.

 מזלות- של השמיני הבית את יוצרים
ש ומעניין ושור. גדי בתולה, - האדמה

 בחיים הנאחזים מזלות״האדמה, דווקא
 ובביטחון, ביציבות הקרקע על ודורכים

 אינו איש יחסית. בקלות למוות מתייחסים
 מזלות״האדמה אך בקלות, לנושא מתייחס

 גישה להם ויש הבלתי־נמנע, עם משלימים
 משיגים הם לרוב לנושא. פילוסופית כמעט

 סובלים ואינם נאבקו, שלמענן המטרות את
 חש האדם כאשר שבאה תיסכול מהרגשת
 את להגשים הספיק לא והוא עברו שהחיים

 עובדים שהם לומר אפשר עליהם עצמו.
 הם וכאשר חובתם, את ממלאים קשה,

 מהר. קורה זה - מהחיים להיפרד נאלצים
 קצר זמן לפרק זה סובלים, הם אם וגם

ביותר.
 - וגדי בתולה שור, - מזלות״האדמה

 האוויר: מזלות של השמיני הבית את יוצרים
 במז- שמיני בית ותאומים. דלי מאזניים,

 עולה אופק לו שיש מי כי מראה לות־האדמה
 ומאריך בחיים נאחז האוויר ממזלות באחד
המ והקלילות האווריריות למרות ימים.

 מידה. חוש להם יש התנהגותם, את אפיינים
 לא הם להיעצר. היכן ויודעים מפריזים אינם
 לשמור היכולת להיפד. עצמי. הרס בעד

 וכן טובה, לשיבה להגיע להם מסייעת מידה
 משיכתם אפילו לחיים. והאהבה העקשנות

 שמיני) בית - (האדמה חומריים לערכים
 להם שיקר מה לכל נצמדים הם להם, עוזרת

 נותן באופק תאומים למשל, זמן. שיותר ומה
 ימים. אריכות ומסמל גדי, במזל שמיני בית

 עסוק שהוא זמן כל בקריירה, קשור הגדי
 קשור החיים סוף - מעמד יחזיק הוא ועובד

 נמשכת שהקריירה כך הקריירה. באובדן
 חוזק מאוד הרבה עם הסוף, עד למעשה
סיפוק. הנותנת ועבודה

 ודלי מאזניים תאומים, - מזלות״האוויר
מזלות של השמיני הבית את יוצרים -

 השמיני הבית ודגים. עקרב סרטן, המים:
 לו שיש ומי ביותר חזק אינו האוויר במזלות

 מחוייב ממזלות־המים באחד עולה אופק
השמיני הבית ובריאותו. כוחותיו על לשמור
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 בעלי אצל נמצא למשל, תאומים, במזל
 וחוסר ממתח סובלים אלה בעקרב. האופק
 לסבול לעיתים או להיפצע נוטים שינה,

 קרובי או ואחיות(תאומים), אחים מאובדן
ורכוש. כספים להם המורישים מישפחה,

 לבעל משתייך שמיני בבית מאזניים
 כאן באה דגים מזל של הענווה בדגים. אופק
ולוותר להתחלק נכונות יש ביטוי. לידי

 על להילחם נכונות חוסר וכן לאחרים,
זכויות.

 בדידות. והרבה התאלמנות יש לפעמים
 יש מהמוות, פוחדים אינם הזה האופק בעלי
 את המקבלת פנימית, הרמוניה מין להם

 לחיים טיבעי כהמשך החיים של סופם
 ה־ ברוב לכן שיוויון־נפש, ובמין עצמם

 בשינה, חייהם את מסיימים הם מיקרים
 הוונוסיאלי המזל שמכתיב כפי סבל, וללא

מאזניים. - הנעים
 לבית מתחבר העולה באופק סרטן
הח הקונסטלציה זוהי דלי. במזל השמיני

 חזק, אינו בסרטן עולה אופק ביותר. לשה
 זקוק הוא קרובות. לעיתים לחלות ונוטה

 את מבזבז הוא ושינה. מנוחה להרבה
 ונוטה לעצמו, לב לשים מבלי כוחותיו

 לפתח נוטה כן כמו לחץ-דם. או למחלות־דם
 חייביים הזה האופק בעלי עודף־מישקל.

כו על ולשמור לחולשתם מודעים להיות
חותיהם.

 השמיני הבית את יוצרים מזלות-המים
 וקשת, אריה לשלה, כלומר: מזלות-האש. של

וסרטן. דגים בעקרב, הוא השמיני הבית
 בעקרב שמיני בית בטלה, האופק לבעל

חיו והרבה אריכות-ימים חוזק, כוח, נותן
עצמו. האדם של בכוח ואמונה ניות

 - בדגים שמיני בית באריה, האופק לבעל
 מאוד, חזק אדם על בהכרח מראה אינו זה

 בעל את מאלץ בדגים השמיני הבית שכן
 על ולשמור לבריאותו, להתייחס האופק

 אחרת לכוחות, מעל לעבוד לא חוש־מידה,
להגיע. תאחר לא הפיסית ההתמוטטות

 בסרטן. שמיני בית בקשת האופק לבעל
 מדי. יותר לאכול נושה חיוני, מזל הוא קשת
 ימים מאריך הוא לרוב לו. חשוב הגוף קיום

 מרץ משקיע שהוא מאחר רבה, לשינה וזקוק
 כוחותיו, על חס אינו הוא היומיום. בחיי רב

 הר־ בכוחות גם לו, שיש מה בכל ועובד
 רגישה, מאוד שלו העצבים מערכת זרוויים.

 את למלא לו עוזרות רבות ושעות־שינה
חדש, ליום להתעורר כדי המצברים,
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 אלה. בימים אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 המגורים, תנאי את לשפר משתדלים אתם

 הזמן לא זה אולם
 ש- ועדיף לכך המתאים

בשבועיים, זאת תדחו
 לעצמכם תחסכו אז כי

עיכו בגלל התרגזויות
בחש נלקחו שלא בים
 26ה- עד 23מה־ בון.

 נוטים אתם בחודש
 ולאו בתאונות, להיפגע
בתא בדרכים, דווקא
ל עליכם אלה ריכים

 צפויה לחו״ל נסיעה מתמיד. זהירים היות
 לדצמבר. לדחותה עדיף אך - בקרוב

* * ★
 להקשות ממשיכים הסביבה עם היחסים
 מהתנהגותכם. נפגעים טובים ידידים עליכם,

 מכולם להתרחק עדיף
 עצמכם את ולהשקיע
 הכספי מצבכם בעבודה.

 את לתת ויש שוב, אמו
 בימים זה. לעניין הדעת
 אתכם יעסיקו אלה

 המישפחה של כספים
 לא ירושות, כספי או

טיפו על להסתמך רצוי
 בעניינים אחרים של לם

יו שזה ספק אין אלה,
 בריאות להפסדים. צפויים אתם אך נוח תר
 טובה. אינה המבוגרים מישפחתכם בני

★ * *
 בעבודה, שינויים לבצע צורך חשים אתם

 את מעריכים עובדים אתם שעימם האנשים
 יש אולם כישוריכם,

 מי נוספת פעם לבדוק
 הטובים הידידים הם

ב 21וה־ 20ה״ באמת.
 נטיה על מראים חודש
לי מעל כספים לבזבז

לק סיכוי יש כולתכם.
 מהגרלה כסף סכום בל
צפוי, בלתי ממקור או

 בסכום מדובר לא אולם
 ארוכות נסיעות גדול.

 בעיות, מעט לא לגרום יכולות וקצרות
נסיעה. לדחות עדיף ומיכשולים. עיכובים

תאוחיס

ני 2ו  - ביו
לי 20 ביו

 שנידחו עבודות להשלים תצטרכו השבוע
 ימי את יהפוך זה אולם באשמתכם. שלא

כש־ למלאים, השבוע
לעצמ מתפנים אינכם

מישפחתכם. ולבני כם
ול לעזור שמוכן מי יש

המע את מעליכם הקל
 בעיקר מדובר מסה,

.או עקרב במזל בידידים
24וה־ 23ה־ בתולה.
 לסבול נסיה על מראים
 יתכן בריאות, מבעיות
ל לגשת הזמן שהגיע

 יעסיקו כספים בעיות בדיקות. ולבצע רופא
 מושכים. אתם הרומאנטי בשטח אתכם.

★ * *
 וקשים, מעייפים מאוד יהיו 21.וה״ 20ה״

 לכם לגרום יכולה עייפות של הצטברות
הברי בשטח לבעיה

 ל- שתיאלצו יתכן אות.
 יומיים, במיטה השאר

 אהוב לא שמאוד דבר
מר 23ה- האריות. על
שמתחד כוחות על אה

הג החיסרון אך שים,
 זו ימים באותם דול

 עם להסתכסך הנטיה
 ובני חברים מישפחה,

סומ שכולם נדמה זוג.
 זמן מוצאים אינכם ואתם עליכם, רק כים

 מעיסוקכם. תהנו בקרוב אחרים. לעיסוקים
★ ★ *

 בחודש, 21וב־ 20ב־ לעזרתכם יבואו ידידים
 אתם הצעותיהם, את תדחו אל הפעם

לעזרה. זקוקים בהחלט
 על משתלטים אינכם

 שנוצרה התיסבוכת כל
 שיכול מי ויש סביבכם,

ל ביותר קצר זמן תוך
זה. מכל אתכם הוציא

טובה, אינה הבריאות
בכך, לזלזל אפשר ואי
בעי נובע שזה ספק אין
 האיומה מהמתיחות קר

 אבל חיים, אתם שבה
 קרובי עם עימות הבעיה. את מבטל לא זה

תקיפים. יותר תהיו עליכם, מקשה מישפחה
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 חדשים, אנשים תכירו העבודה במקום
 יש הרצוי. מן למעלה אתכם ילהיבו ואלה

 בצורה להתרשם נטיה
מהחס ולהתעלם חזקה
 לגרום שיכולים רונות

 מאוחר בשלב לבעיות
 כספים בענייני יותר.

וע רגיש מאוד מצבכם
 כדאי לא בינתיים דין.

כס עיסקה שום לבצע
מכונית, לקנות לא פית.
 אביזר אפילו או דירה

 מסוג קניות יותר. זול
 - להימנע עדיף כן כמו לאכזבה. יגרמו זה

 שהוא. פרוייקט בכל כספים מלהשקיע
★ * *

 משהו השבוע, מאוד רגיש בעבודה מצבכם
 שהאווירה לב שימו גבכם. מאחרי מתרקם

 אופטימית לפתע נעשית
 תקבלו אל יותר, ונעימה

הפ טיבעי. כדבר זאת
 העק־ חחושים את עילו

 מה ובידקו - רביים
 היחס מאחרי מסתתר

 23ב־ חיובי. מדי היותר
עי צפוי בחודש 24וב־

^1̂ אם אפילו נעים. לא מות *3 
לאח תנו צודקים. אתם
תאמ ואתם לדבר רים

 או מיכתב שבועיים. בעוד רק דברכם את רו
 רבה. לשימחה יגרמו אחרת מארץ ידיעה

★ * ★
 נקודות: לשתי לב לשים יש שבו שבוע זהו

 שקשור ובמה אנשים. עם ופגישות נסיעות
 ימים אלה - לנסיעות

 נוטים אתם מסוכנים,
 ועקב מפוזרים להיות

 בנסיעות להיפגע. כך
 חפצים יותר ארוכות
הול וכספים תעודות

 השגיחו לאיבוד, כים
תצ ואולי עיניים בשבע

הבעיה. את למנוע ליחו
אנשים. עם בפגישות

 כל או עבודה לצורך
ם שוב אתם אחר, עניין  הטאקט. את מאבדי

רב. נזק לכם גורמת - הישירה גישתכם
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מים בחודש 21וה־ 20ח־  עם לפגישות מתאי
 מעט נפגשים אתם שעימם זוג בני או ידידים

 אולם לאחרונה. מאוד
 - שתיערך פגישה בכל

שהאווי שתדאגו כדאי
ונעי קלילה תהיה רה

 לבצע הזמן לא זה מה.
 לבוא רציניות, שיחות

 את ולהעמיד בדרישות
 זה במקומם. האנשים

 להתרחק להם יגרום
 את השגתם ואז מכם.

בינ ההפוכה. המטרה
 דבר, להעיר ולא להתאפק עליכם תיים

 צודקת. אינה שלהם ההתנהגות אם אפילו
* ★ *

 מה זה הקרוב בעתיד והקריירה העבודה
 שאתם יתכן אלה. בימים מאוד שמדאיג

 שהותכם את מאריכים
 מעזים ואינכם במקום
 אך המצב, את לשנות

מת הטבעת ליום מיום
 ואתם סביבכם הדקת

ב עצמכם את מוצאים
נעי לא מאוד מצבים

זו אינכם לפתע מים.
ידידו ליחס יותר כים
 והגיע הממונים, מצד תי

 שינוי לעשות הזמן
 בחודש המקום. את לעזוב ואולי דראסטי

 הכספיים. בענייניכם לטפל תוכלו הקרוב
* ★ ♦

 אך להשתפר. עומד העבודה במקום מעמדכם
 עליכם זה, למצב להגיע כדי השבוע. לא

דיפלומ מאוד להיות
 מישהו השבוע. טיים
ומ גבכם מאתרי מרכל

 השם את להשחיר נסה
לעצ שרכשתם הטוב
העבודה. בתחום מכם
 אך כך, על שתדעו כדאי

התנה לאיש. תעירו אל
 אתכם תזכה שקטה גות

 מי מצד רבה בהערכה
 אתכם לקדם שאמור

 כל מוזר, מצבכם הרגש חיי בתחום בקרוב.
במהירות. נעלמים אתכם האוהבים

 בפברואר 19
ס 20 ר מ ב


