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החודש: מזר
סרטן

רגי כאנשים מוכרים סרטן מזל גני
 מפותחים. ואינטואיציה דמיון געלי שים׳
 את תכופות משנים הם רגישותם, בגלל

ב שקורים שהדברים מאחר מצב״הרוח,
 בצורה רגשותיהם על משפיעים סביבתם

 לפי לחיות מעדיפים שהם למרות חזקה.
 גורם נכנס כאשר הישר, והשכל ההיגיון

יכו אינם הם על-פי-רוב רגש, כמו חזק,
 אותם מביא דמיונם ממנו. להתעלם לים

כ לסביבה שנראות להתנהגויות לפעמים
 שהדבר מתברר זמן לאחר אך מוזרות,
ומקדם. נכון אכן חזו הם שאותו

 מה לומר בלתי-אפשרי כמעט למעשה,
 זו. בתקופה מרגיש המזל מבני אחד כל

 בעבודה, העיכובים את מרגישים חלקם
 בבעיות או הרגש, בחיי זאת חשים אחרים

ה מפת־חלידה לפי אחד כל כספיות•
 התחילה זו תקופה שלו. אינדיווידואלית

 .1982 בנובמבר ותסתיים 1980 באוקטובר ¥
 יוכלו וכבדות מועקה שמרגישים אלה #

 תחלוף, זו תקופה שגם בכך להתנחם
 מעוניי- הם שבו שטח בבל וההתקדמות

זו. תקופה לאחר מאוד מהירה תהא נים
 מזל לבני תחזית-כללית ניתנת כאן
 מה בערך׳ לדעת, שיובלו על-מנת סרטן,

יס וכיצד אותם, שיעסיקו הדברים הם
 שנת עד הקרובים, בחודשים עימם תדרו
1981.

ב טוב. מצב-רוח להוסיף עשוי גם מזה
 רגיש, מאוד המצב — בטיחות ענייני
 זו תקופה אוגוסט. ומחצית יולי מסוף

 להיזהר יש המזלות. לשאר גם מסוכנת
ומהתעל אימפולסיבית מנהיגה במייוחד

 מסיבסוכים ובן חשודים, מחפצים מות
 עם מחודש קשר ייווצר לרעהו• איש בין

בטיו בנסיעות, וקרובים. ידידים שכנים,
 פגישות תהיינה — בית מחוץל ובכלל לים
 רקע על יתחילו אלה השני, המין בני עם

 ביקורת תעבורנה הן — אינטלקטואלי
להת עשויים זאת בל לאחר אך חמורה,

ובנים. עמוקים קשרים ולההפך הדק
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 ענייני על להשגיח יש ולמרות״זאת טימי,
 איזור על מור0ל יש במיוחד הבריאות.

 סרטן, מזל בני והרגליים• הידים הבטן,
 ומשום- לאחרונה, וסגורים מבודדים שהיו

 ומקורביהם, ידידיהם את פגשו לא מה
ו בחברים מוקפים עצמם את יימצאו

יוסי ובני־מישפחה קרובים של ביקורת
 מרכז ייהפך הבית הנאה. וגם עבודה פו

 קניות על כספיות הוצאות אדם• ויהמה
 אך התקציב, את מעט ידלדלו יומיומיות
 להם תיגרום סרטן מזל בני של חסכנותם

את לפתח רצון הנחוץ. על רק להוציא

סרטן מזר בני של המנותח הדימיון
ת הגו תנ ה ת ו הנראי ן אותם ניא גו

. ם ה ו ה מ בעונה כ ני אחרי ני בו
ש בעיות סרטן ונסו וג לבני צפויות 11

 עניינים על הדגש יהיה זה בחודש
שיפו ייתכנו ולבית. למגורים הקשורים

 של החלפה או קנייה תיקונים, צים,
 טיפול אחרת, לדירה מעבר או רהיטים׳

 לייפות הרצון וחידושה. הבית שליד בגינה
 קרובים זה. בחודש יישלוט הבית את

 ויבקשו מהזמן, חלק יידרשו מבוגרים
 בבית, יבקרו רבים אורחים וטיפול. עזרה

ה העבודה וכמוה רבה, תהייה התנועה
 סרטן בני בין אי־הבנות באירוח• קשורה

 באותה הן אף ייתכנו בני־הזוג ובין
עלו נכונות לא ששמועות מאחר תקופה,

נכונות. לא לאוזניים להגיע לות

וובמב!ר
 שעוברת הלא-נוחה לתקופה יחסית

 הזה החודש זו, בשנה סרטן בני על
 תוספנה וההתרחשויות נעים, יותר הרבה
ב גם שיעזרו ושימחת-חיים, מרץ כוח,

 לא-ברורים יחסים קשים. יותר זמנים
עמו יחסים ייתפסו מקומם ואת ייגמרו,

 והרגשה ביטחון שיתנו ויציבים, קים
 לתשוקות סוערים, מיניים חיים נוחה.

 את ירחיב והדבר פורקו, יימצא החזקות
 שבחים הצלחה, תהיה בלימודים הדעת.
 העבודה לביטחון. יוסיפו סמבות מבעלי

 תהיינה בבית ואי־הבנות בקלות, תלך
וחסרות־משמעות. קצרות

ר ב מ צ ד

מהמח אותם יוציא וזה בבני-מישפחה,
אותם. שליוו הקודרות שבות

סטיולי אוגו
 יחושו לא עדיין אך חלפה, העייפות

 בשטח חדשות תוכניות הרגיל. המרץ את
 התלהבות יותר תהיה יצוצו, העבודה

 ישפרו וטיולים חופשות לפועל. להוציאם
אופ״ יותר יראה המצב הכללי. המצב את

שתכ תוכניות, משתפר, הכספי המצב
 במישור נעימות הפתעות מתממשות׳ ננתם

 העיניי- בל לקידום טובה תקופה הכספי.
סי לקחת אפילו אפשר הפיננסיים, נים

 אם גם ולהמר, לנסות מותר בונים,
פחות מיליונים, של בגדר אינה הזכייה

 להשתתפות יביא זו בתקופה האישיות
 לפי איש-איש שונים. בשטחים בלימודים

ו התלהבות וכישרונותיו. נטיות-ליבו
 מרץ, יוסיפו הלימודים מנושא שימחה
 וב- ביכולתכם ולהכרה להצלחה וייגרמו

 בגי את מביאה חדשה אהבה בישוריכם•
 בבית, ארובות שעות לבלות לרצות המזל

 עולמות עם ולהברות לפינוקים ייזכו שבו
 ישנים קשרים גם ובלתי״מוברים. חדשים
 שימחה מקור שוב יהווה והבית ילבלבו,

והשראה.

ב להתחולל עומדים גדולים שינויים
ל נסיעה או בדרגה, העלאות — עבודה

 פיתאומי שינוי גם יתכן תפקיד, צורך
 עם סיכסובים ייתכנו כמו-כן בתפקיד.
עק עניינים על השותף, עם או הממונה,

 טובה ומתן במשא לבוא יכולת רוניים.
 הצלחה, צפוייה לסוחרים זו. בתקופה

מהפ צעד ובל גדולה, זהירות נחוצה אך
 עניינים ורציני. נוסף לשיקול ראוי כני

 הגב לדאגה, לגרום עלולים בריאותיים
 הרומנטי השטח הראייה. ובן מאוד רגיש

 קש- צפויים ושימחה, הנאה לגרום ימשיך
מחוץ־לארץ. החוזרים אנשים עם רים
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 להוצאות להיכנס עלולים זו בתקופה
 שיפוצים בגלל בלתי״מתוכננות, כספיות

 אלה בבית, ותיקונים
 של לעיכובים ייגרמו

ע שתיכננתם. תוכניות
 להתרחק ורצון ייפות
סוא ממקומות מעט
ייגרמו ורועשים, נים
בבית, יותר לשבת לכם
 סוף־הש- לקראת אך
מצב״רוח יחזור בוע

אתכם. לפקוד עליז ___________
 לטיולים לצאת תוכלו

לפרוץ שעלולות אי-הבנות, ולחופשות.
 לתקן• ניתן אליכם, הקרובים ובין ביניכם

★ ★ ★
 זהירות. על הדגש את לשים רצוי השבוע
שעליו או תעסקו, שבו דבר יכל כמעט

_______ גישה יצריך תחליטו,
מע ומתונה. שקולה

 עלולים נמהרים שים
 ולמעשה, נזק, לגרוס

 יצליחו, הדברים רוב
 תשו־ להס תקדישו אס

 האהבה חיי מת־לב.
ביל־ מעט לא גורמים

של הפופולאריות בול,
מעט לא בעלייה, כם

הש המין בני מחזרים,
לש יש כאן גס בקירבתכם, מעוניינים ני

לטווח־ארוך. הרצוי מיהו היטב קול
★ ★ ★

 אך ומדאיג, מטריד עדיין הכספי המצב
 הנטייה במצב. הקלת״מה מסתמנת כבר

כס סיבונים לקחת
לטובתכם, אינה פיים
 את לחסל לנסות עדיף

עלי המעיקים החובות
 רצוי לא במו-כן כם.

ידי לעצות להישמע
ל מומחים או דים,

 אלה פיננסיים, עניינים
 ל- אתכם ויטעו ייטעו

 במקום־הע- לא-כוונה.
 אדם להגיע עשוי בודה

האווי לשינוי לגרום שעתיד מעמד, בעל
לחוסר־שקט• לכם שייגרום דבר רה,
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וה במצב־הרוח, שיפור תרגישו השבוע
 חדשות, הצעות אליכם. יחייך שוב עולם

רחו לנסיעות הקשורות
ל תיקוות יביאו קות,
 יש יותר. מבטיח עתיד

ש מידידים, להיזהר
לאחרו מאוד התקרבו

מבולב עצמם הס נה,
 ועלולים מעט, לא־ לים

ב־ מיותר למתח לגרוס
 כספים ענייני מישפחה.
השג הס גם דורשים

 קיימת מייוחדת. חה
 היו אחר שבזמן מסכנות, להתעלם נטייה
 לדחות. יש גדולות עיסקות בבירור. נראות
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להת להם ורצוי עייפות, חשים האריות

 ולנסות חיי״החברה, ממרכז, מעט רחק
חיי שבו המתח לנוח.

או נותן לאחרונה תם
הברי במצב גם תותיו
ב לזלזל ואין אותי,

הת טובה. לא הרגשה
תימ רופא עם ייעצות

 מאוחרים. סיבובים נע
ח יגזלו בני-המישפחה

 לא ולבם מהזמן, לק
 להתפנות קל יהיה

 לבקשותיכם. ולהיענות
 כדאי הקאריירה של וזהיר שקט תיכנון
 ובסודיות. שותפים. ללא עכשיו, שיעשה

★י ★ ★
 ידידותיים. לקשרים לדאוג עליכם השבוע
 בהם, שתיזכרו לכך יידאגו שנשכחו חברים

 אף יותר מאוחר ובשלב
בהם. להיעזר תוכלו

 זה שהיכרתם ידידים
לתיק־ לכם ייגרמו עתה
 כאן אך גדולות, וות

להי ולא להיזהר רצוי
 שסופן לאשליות, תפס

 ׳השבוע עוד אכזבה.
 דורשי הם מי תיווכחו
ענ האמיתיים. שלומכם

 מקבלימ כספיים יינים
 עשוי בלתי־צפוי כסף סכום חיובי, מיפנה
הדחוק. הכלכלי מצבכם על ולהקל להגיע

 עיכוב חל מיקצועיים. בעניינים קשיים
 עמיתים של תככנות בגלל בקידומכם,

 להשקיע חבל לעבודה,
ו עצבנות על אנרגיה

 קצר זמן תוך רוגז,
 יחסים ייסתדר. העניין

 זמן מזה מעורערים
ו לפרשת־דרבים, יגיעו
ה לסיום סיכוי קיים
 קצרות פגישות קשר.

 ובמקומות בבתי-קפה
יבי אחרים ציבוריים

ו עידוד להנאה, או
עומ קשות החלטות מחודשת. תיקווה

 ההכרעה. לדחות תוכלו לא בפניכם, דות
★ ★ ★

מש ארוכות לנסיעות הקשורות תוכניות
 בל־ התנהגות בגלל פיתאומי, באופן תנות

 בן־הזוג. של תי־צפוייה
 מקינאה להיזהר עליכם

 מאחר במקום־העבודה,
 וכישרונכס שהצלחתכם

 חו־ לעמיתכס גורמים
להצ בקשר סר־בטחון

 להמעיט נסו הס. לחתם
 ובחשיפת בדיבורים

ב לעתיד. תוכניותיכם
שי ״חול האהבה חיי
ל העשוי מפתיע, נוי

 בני ומחייב. עמוק רציני, לקשר התפתח
 לכס. קוסמים ומאזניים שור סרטן, מזל
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להתפ וקשה עליכם, מכבידה העבודה

 שאתם כפי ספורטיביים, לעיסוקים נות
חנו מרגישים אוהבים.

 ולכן ולחוצים, קים
קצ נסיעה לתכנן רצוי
 רעננות שתוסיף רה,

מרי מחודשים. ומרץ
 או בני-הזוג, עם בות
לעבודה, שותפים עם

 על־ידי למנוע אפשר
וחוסר״תגובה. שתיקה
מכ ציבוריים עניינים

לחיים. רב מתח ניסים
 השבוע לחוש עלולים שאתם האכזבה

בעתיד. לבוא עלולה היא סופית. אינה

ה חיי במרכז עצמכם את תמצאו השבוע
 בני רב, וקסם מגנטיות תקרינו חברה,

 יימשכו השני המין
 רבות והצעות אליכם,
 חיי השבוע. את תגוונה
מח את יעסיקו האהבה

 לכם אל אך שבותיכם,
 אחריותכם כי לשכוח

 עדיין העבודה כלפי
ו תשומת־לב מצריכה

 ליד זקוקים אתם ריכוז.
עליה, להישען תומכת

אובייק מאדם ולעצות י
 ושלמרבית בעיסוקכם, מעורב שאינו טיבי,
 שוורים. קירבת חפשו יימצא. אכן הפלא

★ ★ ★
ובהתחיי לראש מעבר בעבודה עמוסים

 אתם שאליה המנוחה, מישפחתיות. בויות
והלאה. מכם שואפים,

 - בדצמבר 2ו
בינואר 19

 מבני- שמישהו יתכן
לעז יזדקק המישפחה

שמצב מאחר רתכם,
 רגיש. מעט בריאותו

וכמי- חלומות למרות

מ■ התוכנ ריגשיות, הות
אל תצאנה לא יות עקת

 - בינואר 20
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 חוסר- בגלל הפועל,
קשה ובילבול, הבנה

 - באוקלוונר 22
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 להבנה להגיע יהיה
 מועקה. עליכם ישרה והדבר בני״הזוג, עם

 הכיס. את לרוקן עלול הביזבוז יצר
¥ ¥ ¥

 מושא את להשיג סוף־סוף תוכלו השבוע
 ארו־ כה תקופה כמהתם שאליו אהבתכם,
שזו כנראה אך כה, ■

 אל כמאכזבת. תתגלה
שע הקשר את תנתקו

מא רבות, עמלתם ליו
בג תהיה שהאכזבה חר
וחוסר״ אי״הבנה לל

ה שני מצד סובלנות
 אפשרות קיימת צדדים.
 מאוחר המצב לשיפור

ש המתח למרות יותר.
פעי בגלל אתם'חשים

 ותוכלו רב, מרץ תחושו ציבורית, לות
הכללי. העניינים מהלך על רבות להשפיע
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