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מרים
בנימין׳

 אלה לגדוק הוא לעשות שצריך כל עקרב.
מת הבאים מהמזלות באחד מהקביעות

ביותר. לכם אימות
אריה במזל שלה אופק •

ול תשומת״הלב במרכז להיות נהנה •
אנשים. שעשע

משקר. כשמישהו כועס •

 מווש-ולווצוא
העולה האונה אה

 את שלנו, המסיכות את מייצגים המזלות
להת עצמנו את מסגלים אנו שבה הדרך
 טוענים רבים אסטרולוגים העולם. עם מודד

 הם שבה למסיכה להתוודע לאנשים שכדאי
 שימוש בה לעשות שיוכלו כדי משתמשים,

 אפשרות להם תהיה זו בצורה ומועיל. חיובי
 האישיות את לפתח יותר חופשיים להיות

 לא- תהליך זהו שלהם. הפנימית האמיתית
 חשים שאנשים מכיוון עצמי, פיתוח של קל

במסיכות. מוסתרים הם כאשר מוגנים,
בח לעזור יכולה האסטרולוגית המפה

 יש המפה בניית לצורך אך המסיכה, שיפת
 תאריך כמו מסויימים, בנתונים צורך

 את יודע שאינו מי והשעה. השנה הלידה,
 זה, בשאלון להיעזר יכול שלו הלידה שעת
 את או העולה האופק את לזהות כדי

 המפה את המרכיבים הנוספים המזלות
 האופי על במיוחד משפיעים ואשר האישית,

והגורל.
 המזלות בארבעת עסק הקודם השאלון

סרטן. ועד מטלה
עד אריה למזלות מתייחס זה שאלון

לך. ומחמיאים כשמעריצים אוהב •
הזרקורים. אור את אוהב •
 • רומאנים לך שיהיו רוצה היית או לך יש •

רבים.
ויצירתי. רומאנטי טיפוס •
ילדים. אוהב •
 תשו- שמושכים בגדים ללבוש אוהב •

מת״לב.
מאוד. לך חשוב שלך השיער •
שימחת״חיים. ומלא שמח, נדיב, •
וליהנות. לחגוג אוהב •

בתורה. במזל שרה אופק •

 נושא שאתה קרובות לעיתים חש •
כבדה. באחריות

 בכל היבטים בכמה להבחין מסוגל •
דיון.
קיצוני. באופן מסודר •
ביטחון. בחוסר חש אתה לעיתים •
עצמך. כלפי ביקורתי •
שגיאות. ושונא שלמות אוהב •
לעסקים. חוש לך יש •
אותך. מעניין בארוחה התזונתי הערך •
 אך מהנאות, ולהתנזר להתבודד נוטה •
חושני. אתה זאת עם יחד

מאזניים במזל עולה אופק #
מחיר. בכל והשקט על לשמור משתדל •
 לה נזקק ואתה אותך, מרגיעה מוסיקה •

קרובות. לעיתים
להת מבלי לאחרים להקשיב מסוגל •
ערב.
מר ללא אבוד ומרגיש בגדים, אוהב •
אה.

לבד. להיות ושונא חברה אוהב •
אחרים. כלפי מחויבות לך שיש מרגיש •
חייך. על השפעה אחרים לאנשים יש •
מאורעות. ולנתח לשפוט צורך חש •
דעתך. את להשמיע להוט •
טוב. פוליטיקאי להיות שיכולת סבור •
שחורות. עבודות מתעב •
החלטות. ומשהה דוחה •
חפצים. עם זהיר לא •

עקרב במזל עולה אופק ♦
סוד. לשמור יודע •
רגש. ומלאת עמוקה בצורה דברים חש •
ופוגעת. נוקבת ביקורת להשמיע עלול •
בבני-אדם. אמון לתת חושש •
נכסים. או כסף בעבר ירשת •
חולה. להיות וחושש בתי-חולים שונא •
ידיים. בעבודת טוב •
בעבר. אותך שהונו סבור •
אח של למניעים מהרגיל יותר מודע •
רים.
 שיכבדו ומצפה גבוהות, דרישות מציג •

אותך.
קינאה. פעם הרגשת •
ומאיים. כועס אתה קרובות לעיתים •
וערמומי. חריף אתה •
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לה שואף שאתה נעלות, מטרות לך יש •
אליהן. גיע

ב חן שמוצאים לאנשים נחמד אתה •
עיניך.

 בכל ושקט אדיש להיראות נוטה •
הנסיבות.

פרטים. לנתח מסוגל •
ומדוייקת. נכונה בשפה ומדבר כותב •

 והיא עכשיו, עליכם מוטלת נוספת אחריות
 7ה- או 6ה״ מישפחתיות. לבעיות קשורה

 אתכם יפגישו בחודש
חשו שהיו אנשים עם

 יבלו אלה בעבר. בים
נוסטלג־ שעות איתכם

להת תצפו אל אך יות,
 של מחודשת פתחות
ידי שהסתיימו. יחסים

 שיגיעו מיכתב, או עה
לאי״ יגרמו במפתיע,

 חבל אך ולדאגה, שקט
 הדברים העצבים. על

 יעודדו חדשות היכרויות מאליהם. יסתדרו
 מעניין. קשר של להתפתחות ויביאו אתכם

* * *
 !נטייה גנ״פנת לשה.1ח ונתישו בחודש 7וב־ 6ב־

 קל לבריאות. לב לשים רצוי מכאבי־ראש. לסבול
אור בחודש. 8ה־0 יוחד
 לביקוד־פתע ־נינו! חים

בהתשה יחסלא והביח

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 י ו פ א ב

מרבים אתם אופםימית. *
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 דהקא לאן ס אם מסישת,
 מראש. שתוכנת כאלה

 דורשות חדשות היכרויות
 לצורך זמן לפנות מיכם

שבע יוצא־חפן, פרוייקט
 כבעל עצמו את יוכיח תיד

 בכספים נחלה. חשיבות
 נבלתי־ נחלה הוצאה אך ומשתפר, הולך מצבכם

 התקציב. לדילדול לנחם עלולה מחושבת
★ ★ ♦

 של בריאותם קשים. יהיו בחודש 9וה״ 8ה־
 ולשינוי לדאגה גורמת הודים או קרובים

ש יתכן היום. בסדר
מהע להיעדר תצטרכו

 יימצא שלא מפני בודה
 את עצמו על שיקבל מי

 12וב״ 11ב- האחריות.
 בעיות יתכנו בחודש

 יתברר שוב כספיות.
 גדולות שהוצאותיכם

מח לארגן וכדאי מדי,
ל שקשור מה כל דש

 עדיין בעבודה כספים.
 השבוע סוף לקראת אך מאבקים, צפויים

יותר. ונוחה נעימה האווירה נעשית הזה

34

תאוהיס

לעז באים ■ד׳ד־ם להשחפו. סתחיל מצב־החח
עצ בכוחות לטפל לכם שקשה בנושאים רתכם

 באה לחדל נסיעה מכם.
 יתכן אך בחשבון. עכשיו
 וקאר״רה עבודה שענייני
ח עכשיו אתכם. ־עכב!
ה־ בק־דוסכם לטפל שוב

 1צא0ת בקרוב ם־קצוע׳,
 עם נלחמים עצמכם את

 הממונים עם או רשויות
 רא־הניוניות דדשות מלל

אליכם. שמופנות ומרניזוח
ש עלולים מבונרים הורים

 וב־וו ב־סו לעזרה ולהזדקק בטוב להתיש לא
 גמורה. שדיות רחשה הרומאנטי כתחום בחודש.

★ * ★
תוכ מעכבים לנוח ורצון חוסר־מרץ עייפות,

 פסק-זמן לקחת צורך מעין חשים אתם ניות.
 קצב-החיים את ולהאט

שק מה בכל והעבודה.
 התקד- לקאריידה שור

התפע מעוררת מותכם
לפ מוקדם עדיין לות.
 ל- לצפות או בגדול עול

ש עבודות של פירסום
המ בינתיים ביצעתם.

 השיגר- בעבודה שיכו
 שמתעניין מי יש תית.

הז ובמשך בעבודתכם
 חזק קשר - הרגש בחיי לקידום. יביא אף מן

 בפתח. חדשות והיכרויות להתרופף מתחיל
* * *

 מבעיות לסבול עלולים אתם בחודש 7וב־ 6ב־
 או לחדל נסיעה •ותר. קל יהיה 8מה־ בריאותיות.

ב ששוהה מי עם קשר
ביח אתכם. ׳שדז־ז לחו

 אתם הסביבה עם סים
 שאינם בעניינים מתערבים

מ זנעלבים לכם, נונע־ם
 ענייני הסובבים. תנובות
 ד לנחם עלזלים כספים

 שתראנו חשוב סיכסוך.
 כן לא שאם לזכויות־כם.

!9 3 2 1 1 2 2 מהפ־ לסבול עלולים אתם 3
עוב שאתם במקום סדים. י

 פער־ ויזצא־חפן. חדש קשר להתחיל עשוי דים
תפצה. ההתרגשות אך זה. בקשר יבלוט נילים

מאזניים

 המין בני עם אתכם יפגישו בחודש 7וה־ 6ה-
 חסרות־חשי- יהיו לא אלה פגישות השני.

 לעתיד- הנוגע בכל בות
חד״משמ־ החלטה כם.
להיעשות. חייבת עית

 של להרס תגרמו אחרת
במ חשוב שהיה קשר

 משותף עתיד שנים. שך
 חו- בגלל להיהרס עומד

 קשר וקיום סר-זהירות
מו ואינו בריא, שאינו

למר נסיעה דבר. סיף
 אם בקרוב, צפויה חקים

 המיקצועי בתחום בלבד. קצרה לתקופה כי
 ענייניכם. לקדם תוכלו להערכה. זוכים אתם

* * ★
 טוב תתישו לא קשים. יהיו בחודש 7וה־ 6ה־

 שלא מאמצת משימה לפניכם תהיה זאת ובכל
לה לא ואף לדחות. תוכלו

פגי אחר. מישהו על טיל
 9ב־ או 8ב־ מחודשת שה

 מצב־ אח תרומם בחודש
יו נ1לדא הזמן הניע הרוח.

 אתם החברתיים. לחיים תר
 נשא־ אך מאור, מבוקשים

 אמות. בד מסוגרים חם
 ר שאינכם החשש מלל
 שס־ אתם בעבודה צו״ם.

 נורם הדבר שינוי. לפני ד־ם
מע לחדל נסיעה אז לימודים להתלבטות. לכס

 בהצלתה. לבצע תוכלו שניהם ואת אתכם, סיקים
* * ★

ב טיפול מעודד. לא בהחלט מצב־הרוח
ו מזמנכם גוזל חולים ידידים או קרובים

 גם לדאוג שוכחים אתם
 כספים בעיות לעצמכם.
 כל להטריד. ממשיכות

 אינו עושים שאתם מה
 יש המצב. את מציל

מהקש לצאת אפשרות
הל בקשת על־ידי יים,

 יהיה זה גם אך וואה,
 וב- בעיכובים מלווה

 הקושי למרות דחיות.
לז הסיכויים הכלכלי,

 בתחום טובים. הם בהגרלות עכשיו כות
ומעודדת. מפתיעה הצלחה - הרומאנטי

 ■ באוקטובר 22
בנובמבר 22
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הע אך לקראתכם, באים אמנם במקום־העבודה
 וסמכות סח על מאבקים ומ״נעת. קשה בודה

ה השקט את מיכם נחלים
 התלבטות נם צפויה נפשי.

תוכ על מריבה אפילו או
שא הזמנה, בה.1חש נית

 שמדת לה, לסרב אפשר
בס בענייני שאלה. בסימן

 משדד איוו מצבכם פים
 גדולות ההוצאות השבוע.

מה קטנות וההכנסות מדי
 לחשב השתדלו מצופה.
בס הוצאת כל בזהירות

 מאוד. מבוקשים אתם — הרומאנטי בתחום פים.
 הקשר. בהידוק מעונייוים וסרטן דנים מזל בני

* * *
 השבוע חזקה היא בתאונות להיפגע הנטייה
 בחודש. 8ל־ 6ה״ בין זהירים להיות ועליכם

בע שלכם הפופולריות
 העבר מן ידידים לייה.

 ויוצרים בכם נזכרים
 מחודש. קשר עימכם
 המין בני בקרב הצלחה

וב 10ב- בעיקר השני,
 השתלמויות בחודש. ג!

מו למיניהם וקורסים
ומ הנאה, לכם סיפים
ה הביטחון את עלים
 מוטלת בעבודה עצמי.
 שיביא מה זה אבל נוספת, אחריות עליכם

 ולפעול. דעתכם על לעמוד שעליכם למסקנה
* * ★

 זהירה. מאוד התייחסות חרשים כספים ענייני
מ לסבול וימלים מדי, יותר להוציא נוטים אתם

 הזוג בני בלכליוח. כשות
 ביחסם אחכם מבלבלים
ה השבועיים המשתנה.

 ודיכאו הכבידו אחרונים
 שחדש כדאי אך אתכם.

 תלויים להיות מעם שאין
בכם. תלוי שבעצם במי

סביבכם. לקורה לב שימו
 את היטב לבחון לכם כדאי

המ הזוג. בני עם היחסים
 מי־המישפחה עם תיחות

 על זו בתקופה לשמור מומלץ פנה, לא עדיין
זה. בשיק שפחות מה שתאמרו וכדאי איפוק

/ ״ י י עי
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