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החודש: מזל

עקרב
 השבעת

 הסיני השש
העקובים על

 1989 שנת את כוללת הנחש שנת
 .האסטרולוגיה1990 של הראשון וחלקה

מה שונה בצורה מתחלקת הסינית
צי נס יש אבל המערבית, אסטרולוגיה

 שנולד מי יחד. גם התורות שתי של רוף
 יהיה לא הנחש ובשנת מאזניים במזל
 הסינית והשנה מזל כל לשכניו. דומה

אותו. המאפיינת
 השנה שיוולדו התינוקות ייראו איך

 ואיזה הסינית הנחש ובשנת עקרב במזל
 שנים באיזה זהו בצירוף נולדו טיפוסים

קרהו זה
,1941 ,1929 ,1917 בשנים שנולד מי

 - עקרב ובמזל 1989 ,1977,1965,1953
אליו. מתייחסת הזאת הכתבה

 ללא יופי, ללא חיים בנחש לבן־עקרב
 הערצה והתחשבות, עדינות מותרות,

 הם אלה כלל. חיים אינם - ומוחצנות
 רגישים הם לגביהם. חיוניים ערכים
 קר-מזג לנחש, וביחס קיצונית, בצורה
ואו חמה אישיות זו יוצא-דופן, באופן
חו אנשים הם אצילות. בהם יש הבת.
 ויכולת לחשדנות נטייה ובעלי שניים
הזולת. אצל קורה מה לדעת

 חוב- הם לנחש האופייניים הקווים
 לראות יכולת אינטואיציה, מת-חיים,

 אינו זה כל ולדברים. לאנשים מעבר
 של אופיים של הפילוסופי מהצד מפחית

 מחשבה יכולת בעלי הם שכן העקרבים,
סבל. כדי עד עמוקה,

 זהיר, להיות צורן חש הנחש העקרב
 יו- בהופעה תשומת-לב למשוך ומנסה

 יתלבש לא פעם אף ובולטת. צאת-דופן
 ימשוך תמיד וסתמית. פשוטה בצורה

 והאיפור התלבושת לכיוונו. העיניים את
 תחפושת או בימתית דמות מזכירים
מהממת.

 לנחש יכולת בעלת היא זו אישיות
 יש הזולת. של והשאיפות הצרכים את

 המניות, יעלו איך לצפות אפשרות להם
 גם לכן דברים, לנבא העתיד, את לראות
וכדומה. במניות הצלחה להם צפויה

 וכתוצאה בקלות להם מצליח הכל
 מזל בעלי הם שחצנים. קצת הם מכך

 מהכאב רק סובלים כלל ובדרך בכספים
 האגו לעצמם. גורמים שהם האמוציונלי

 לו נותנים לא הם אבל חזק, מאוד שלהם
למ מצליחים הם ההגיון. על להשתלט

בהח הם לחלום. מציאות בין איזון צוא

 משקרים אינם אך לשקר יכולים לט
 הקנאה ולפעמים קנאים הם לעצמם.
רוצים הם דעתם. על אותם מעבירה
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 * נפ- בלתי״מושגים, כל-כך הם אך נחש.
 * שהם ,0001. אותה ומשחקים לאים

 * הם אחד. כל למשוך יכולים באמת
 1 מתחברים הם כלל בדרך בררנים. מאוד

 * אותו לשעבד יכולים שהם למישהו
 * בעקרב- מאוהב אתה אם בו. ולשלוט

 * למועדון. להצטרף מוזמן אתה נחש
 * כי באשמתך, לא אפילו זה בתור. תעמוד

 * ספק אין בקלות. אליהם נמשכים כולם
 * רץ העקרב-נחש שכן קל, לך יהיה שלא

* שלו. המעריצים עדרי בין בזיג-זג
התאמות

\ /

 הם הדרקון שנת וילידי עקרב-נחש
 בין לך המתאימים את תבחר חברים.

 ודגים-דרקון. גדי-דרקון בתולה־דרקון,
 את שאוהבים תרנגולים ארבעה ישנם

 בתו- התרנגול, משנת סרטן חברתך.
 תסכים אל ודגיס״תרנגול. לה-תרנגול
 סרטן היא אחרת אפשרות לתחליפים.

 שובים פחות קשרים שור. בשנת שנולד
 וגם הקוף, בשנת ודלי שור-אריה עם יש
 אתה אם הנמר. בשנת ואריה שור עם

 משור תימנע העצמי בכבודך נזהר
החזיר. בשנת שנולדו ותאומים,

מיקצוע •

 מוכנים אינם הם לעצמם. הכל על לשמור
 העקרבים לנחש יחסית בזוהר. להתחלק

בקלות. להם בא הכל יותר. עצלנים
באהבה •

העקרב־ את לאהוב רוצה אחד כל

ימ הם יצירתית. מאוד אישיות זוהי
שי המצאה בה שיש פעילות לכל שכו

 הם אבל לבד, היטב יעבדו הם מושית.
 מיס- לכל עצמם את להתאים יכולים

בעליו תכיר שהמיסגרת בתנאי גרת,
 להם מתאים כך. על אותם ותפצה נותם

 הם עצמאים. יהיו הם מנהלים. להיות
 הם כאשר אך מרות, לקבל מוכנים אינם

ומבינים. דמוקרטיים יהיו הם הבוסים,
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ה ממצב״הדוח יוציאו בחודש 2וה- 1ה-
 להיות יכול זח שרויים. אתם שבו כבד ן
מכל במיבחן הצלחה ¥

 להיות יכולה זו סוג.
 הקשורה סיבה גם

פגי גם תיתכן לחו׳׳ל.
 שתמיד חבר עם שה

ב לעודד. איך יודע
רגיש. המצב כספים

 אז להוציא תמהרו אל
 שיש תובגיות לבצע

 הבריאות סיכון. בהן
 הקרובים ושל שלכם

להיבדק. צורך ויש טובה אינה
 .5ב״ אז 4ב־ לעבודתכם בקשר ידיעה ן
* * * ★
 את לכס להחז־ר •מריס בחודש וודג 1ה־ *
 באחרונה, סבלתם שמהן והתישות החולשה ן
 יוד זה חדאנו. אל אבר ¥
תפגשו הכל בסך לוף. ן
 וגנים שעימם אגשיס *
היכרות להיפגש. לבם ן
 ת־ מתחדשת או חדשה *
 בחיי־ חשוב לשינוי ביא י
ה על מאוד ותשפיע כם ן
המין הקחביס. תודש״ם *
עניין עכשיו יגלה השני *
 להחלים זתצטרכו רב *
ליצור רוצים אתם מ׳ עם יי
לק היא השני הצד של הנטייה קרוב. קשר :
לעשות. טה לכם ולהכתיב השילטון את חת *
♦ * * ן
ד .  אין מעודדים. יהיו בחודש 2וה״ 1ו
 המתח לא״קל. מצבכם שבעבודה ספק ן
מסתכס* אתם גדול. :
¥ □ £ י ר| ״ ד י  ונעלבים כועסים כים, |
י ן מ- - בצדק ודי - |
סא הנעשים מעשים ^ /5 *
ותמהר לא גבס. חורי ן
מסקנות להסיק ! *
זה אין משם. ולברוח ן *

אפש לכם ואין הזמן
 על לוותר כספית רות

 הבריאות ההכנסה.
לבי גשו סובה. אינה

רו קשר לנוח. והשתדלו רפואית קורת *
להסתיים. עלול מזמן, לא שהחל מנסי, ן
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תע שבהם בחודש. וה־ג סודו תתעלמו אם
 שאר לסעחה, זםן תמצאו ולא קשה בדו

יותר. קל יהיה השבוע
מ עדיין בריאות בעיות י

 מן בייחוד להציק לוח
 תהע עכשיו .7ר־ 57!

ה המין בקרב מהצלחה
 לבילד הרבה תצאו שני.
מ תהיה האווירה ״ם. ק
 למשך ותרגישו יותר לה

 אליכם שחוזרים ה0זםך
 והמרץ הודם שימחת
מ באחרונה. שדעכו

 הפע״ם בחודש. 4ב־ מחרס קצת יהיו הזוג
 השני. המין בקרב מהצלחה ליהטת יובלו

★ ★ ★
 חשוב. מקום עתה יתפסו מגורים ענייני
 להוציא ותצטרכו להתקלקל עלול משהו

 בלתי-צפוייה. הוצאה
העיק הבעייה אבל
להי ההכרח היא רית
יו הרבה בבית מצא

רו שהייתם מכפי תר
 נמצאים אתם צים.

הח בתקופת עכשיו
 בכך. תזלזלו אל למה.

 כוחות, תצברו לא אם
 לכם ואין שוב תחלו

 שוב להיתקע סבלנות
 רומנטית חוויה 7ל- 6ה״ בין בבית.
 בבית. קורה זה גס ומרגשת• מוזרה

★ * ★
 נוחה. יותר הרבה מתקופה עכשיו נהנים אתם

 1ב־ בבית ־סודי לקקן לעשות תתחילו אל
עלו־ אחם בחודש. 2בד1

ם  או ליפול להיפגע, ד
םי־ססן. על להחדק

 דור סתאיסים אלה ■ם־ס
לב־קודם, לנסישת,

לשיחות־ או פגישות
להת הזמן זה עמדה.

עד. בדברים ולטפל יישב
 שנפגע ם• יש הזגחתם.

 לטלפן ששכחחם סבך
 ושבח שיש* לכתוב. או

 ססוסת להיות עלולה נהיגה אתכם. יפתיעו
ברמזור. עומד־ם כשאתם ש בחודש. 5םה־

חאזנייס
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הש מאוד אתכם יעסיקו כספים ענייני
יכ ובלתי-צפויות גדולות הוצאות בוע.

לדאגה, אתכם ניסו
 מה לכם אין כי אס

 יכנסו כספים לדאוג.
מ גדולים בסכומים

 יתכן שציפיתם. טה
 או הפרשים שתקבלו
 שמישהו או מענקים

הלוואה. לכם יחזיר
הצעת־עבו־ גם תיתכן

 שתביא מעניינת, דה
ולחי נוספת להכנסה

 אינם 4וח״ ה-ג שוטפות. בהוצאות סכון
 למגורים. בקשר להחלטות מתאימים

★ * ♦
 שוב בעבודה יותר. וקל ברור להקת מתחיל

 את קצת תרגיעו שיווי. לעשות לכם בא
הצ כל לא ההתלהבות.

המ בסיבחן עומדת עה
ך ציאות. הי לחשוב צד

 המצישם. את ולבחון טב
 2ב־ 1א 1ב־ יניעו כספים

 ימים באותם בחודש.
 לא־ הוצאות לכם יהיו

 עלולה נסיעה קטנות.
 ,5נב־ 4ב־ אחבס לסכן
באימפול מתגהגים אתם

 לנר וממהרס סיביות.
 את לעצמכם להסביר נסו טינה. ולשמור ענס.

ד המהיר לכעס הסיבה  שפסים. אתם ש
★ ★ ★

 בקרב מהצלחה תהנו בחודש 2וב- 1ב־
 הנסוך ירגיע, שיעודד, מה השני, חמין

 גם באחרונה ביטחון.
מאוד, התאמצתם

 אתם וכרגע נחלשתם
 יתכן לחלות. ממהרים

 ב- לטפל שתצטרכו
 שאינם בני־מישפחה

 יותר קל בטוב. חשים
 נסיעות בחודש. 6מה־

 עולות לחו׳׳ל או בארץ
 אל אבל הפרק, על

 חכו לצאת. תמהרו
 חיכוכים שלכם. יוס״ההולדת עד לפחות

זכויותיכם. על שימרו בני״סישפחח. עם
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 4 ומדכאים. מעייפים ד1א0 בחודש 2וד ודו
 ן בת־ להסתבך לכם לגרום יכול עירנות חוסר

 בתוק־ף להניב 1א אונות
 2 שבהם במקומות פנות,
 5 בד״פלוסט־ לנהוג חשוב

 ן בבוקר 3בד ובטקט. יה
חסנטיח* פגישה צפויה

* הנמייה וחשובה. קנבעת
ד דברים לחתוך היא * ו

* אי־ שמהן החלטות קבל
ד; לחזור. היה אפשר נ מז

* מעשה כל שתק־חו לץ
 ן מת־ אינו הזם! זה. םס!נ

 * עמים אתם דרסט״ם. שינויים לביצוע אים
 ן לבו שימו בכספים. מסוכנת פשלה לבצע

* * * *
 * סולם בראש עכשיו עומדת הקאריירה

 ן טמינהגכם לשמת תצטרכו העדיפויות.
 תובעגיס יותר ולהיות

 עליכם עצמכם. למען
 בעדינות, זאת לעשות
 ובתיחכום. רב בטקט

 לעזור ירצו ידידים
 שתיפגשו וכדאי לכם

 2ב- או 1ב- עימם
 יכולים הם בחודש.

לש וגם רעיונות לתת
 אצל כמליצי״יושר מש

 הבריאות הממונים.
 ן טח על שתקפידו וכדאי טובה תהיח לא

* קל. יותר יהיה 6מח- אוכלים. שאתם
* * * *

 * של חודש לאחר נוח. יותר להרגיש סתחידם
 * לחזור דרך תימצא אכזבות!עלבונות. קש״ם,

 5 ולהרים הרגילים לחיים
* שיחה הראש. את שוב

 ן עמדה בגנג״נ• חשובה
* אל בחודש. 2ב־ או ב־נ

 2 ל־ תע בדרישות, תמא!
* לה־ הזדםנות השני צד

* לה־ עשויות משם ציע.
;וב־ מענישת הצעות גיע
* ידידים אותן. לשקול דאי

* או בשישי אתכם יאכזבו
* מהם תצפו אל בשבח.

 * בד־ בע״ה בגנצסבם. שטפלו כדאי לעזרה.
* לא־רצנ״ם. לסימדם להחפתת עלולה אותית
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