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למימי אפילו גורס הוא * סרטן מזל בני סל משפיע הירחבנימיני
להשפעת נתונים המזלות כל * ולדרת לעלות הבארות השפעת

מהירת מושפעת האסטרולוגים של התחזית * הירחהירח

כל על
כני

הפזלות
הירח, מן מושפעים סרטן מזל בני
 השפעה לירח במזלם. השולט שהוא
 ובפרט בני־האדם, כל על מאד חזקה

סרטן. במזל שנולדו אלה על
ושפל, גאות על השפעה שלירח ידוע

ה למימי אפילו גורם משיכתו שכוח
 ווטרי- רופאים ולרדת. לעלות בארות
 הם מלא, שהירח שבעת מספרים, נריים
 לעיניהם, שינה נותנים אינם כמעט
 בהמלטות לעזור נקראים שהם מאחר
 חזקה השפעה תחת שמתרחשות רבות

 מעידים אחרים אנשים גם מלבדם, זו.
 כאשר להרדם להם שקשה עצמם על

מלא. הירח
פו הריון, הירח מסמל באסטרולוגיה

 במצבי״הרוח, שינויים אמהות, ריות,
לא־ ורצון מופנמות, רב, דמיון רגישות,

 חוו- ועד מרכוש דבר, כל ולאגור סוף *
נשי, לכוכב נחשב הירח וזיכרונות. יות ן

האישה. אצל המשתנים בי-הרוח
סר מזל בני על רק לא משפיע הירח

 החלטות להשפעותיו. נתונים כולם טן,
 מצב-רוח בגלל לחחרץ יכולות חשובות

 מצבו בגלל להיגרם שיכול אחר, או זה
 נמצאת השמש היום. באותו הירח של

אנ יש ולכן מזל, בכל יום כשלושים
 אינו שנה בכל מסויים שחודש שים
 חשים הם זה בחודש ודווקא להם, נוח

 בכל אחר חודש ההיפך. או דיכאון,
בידי מוקפים שפו החודש הוא שנה
 אליהם מאיר אחד וכל ובמחזרים, דים

פנים.
המש היא השמש רק לא למזלנו,

 שחודש הידיעה אלה, דברים על פיעה
עו לא המאושרת, התקופה הוא בשנה

 ימות* ששאר כך עם להשלים לאיש זרת
 הרבה הירח מהלך אפורים. יהיו השנה
 כיומיים בערך נמצא הוא מהיר, יותר
 מכין אסטרולוג שכאשר כך מזל. בכל

ב בעיקר מתחשב הוא שבועית, תחזית
 מסויים כשחודש הירח. של מהלכיו

 מסויי- יומיים אותם גם לטוב, נחשב
 מזל באותו הירח נמצא שבהם מים,

 טוב למצב״רוח גורמים לטובה, המשפיע
הירח. של מיקומו לפי רע, או

 שכאשר הידיעה רווחת העם בקרב
 להבטחות. להאמין אסור מלא, הירח

 אנשים כאלה בימים שדווקא למרות
ונל חגיגיות הצהרות להצהיר מתפתים

הספ על הנלחשים אהבה דברי הבות.
עלו מלא, ירח באור שבגן־הציבורי, סל

 החודש, בסוף גדולה לאכזבה לגרום לים
נעלם. וכמעט מצטמק כשהירח

 ויוצר כלשהו, במזל נמצא כשהירח
הכוכבים, שאר עם הרמוניות זוויות

 יצור הוא אם אך טובה. תהיה השפעתו
 מסויי• כוכבים עם דיסהרמוניות זוויות
ה להרס, ואפילו לצרות הגורמים מים,

ומסוכנת. קשה להיות עלולה השפעה

**
★★★★★
★★★
★★
★

★★
★★★
★
★
★★
★
★★★

 והשפעתו - טלה במזל כשהירח
 התעוררות עירנות, ירגישו אנשים טובה,

 שיש יחושו הם להרפתקות, והתלהבות
הח עניינים לקדם ומרץ כוח די להם

 וההקרנות במידה אך להם. שובים
ב במריבות, לחיות יכול הביטוי קשות,
 בפיעוצים במילחמות, פוליטית, מבוכה

 מסוכנים, מחפצים כתוצאה ובפיגועים
ולעיניים. לראש הקשורות במחלות

 בהשפעה — שוי במזל כשהירח
ו רכוש בענייני נזכרים אנשים חיובית,

 דברי־אוכל, ולקנות לצאת נהנים כסף,
 למוסיקה נמשכים במיסעדות. לבלות או

לקונצרטים. ומאזינים
 צרות נגרמות — חיובי אינו כשמוקוץ

הפ על שומעים לפתע כספיים, בעניינים
 או לרכוש, נזקים פשיטות״רגל. סדים,

 בריאותיות בעיות דברי-אמנות. השחתת
 ולחקלאים ולגרון. לאוזניים הקשורות

פיתאומיים. נזקים

 ★ לאלרג- בעצבנים, להפרעות יותר נוטים
£ ודלקת־ראות. אסטמה יות,

 ★ מתמס- - סרטן במזל כשהירח
 * דואגים בבית, מארחים למישפחה, רים

 קשר יוצרים בחברתם, מבלים לילדים,
 קרובי-מישפחה ועם מבוגרים, הורים עם

מאכ וממציאים יותר, מבשלים בכלל.
לרג מתייחסים ומקוריים. חדשים לים

 לסביבה הרגישות אחרים, של שותיהם
שולטים. והרגשות חזקה,

 אי-יצי- קיימת — רע מוקרן כשהירח
 לרגע, מרגע משתנים מצבי-הרוח בות,

 אסונות. להיגרם עלולים בים במסעות
 סובלים בריאות ובענייני קשות, לידות
קיבה. ממחלות בעיקר

 מבצעים — בתאומים כשהירח
פוג אחת, ובעונה בעת דברים מיספר

 הרצאות מדיבורים, ונהנים ידידים, שים
 פעיל והמוח לקריאה, נמשכים ולימודים.
וטיולים. נסיעות מארגנים במייוחד.

 — קשות השפעות תחת נמצא כשהירח
 פירסומים רכילות, השמצות, ויכוחים,

 עצבנות, וברדיו. בעיתונות נעימים לא
לעי תאונות-דרכים. או תאונות-אוויר,

בריאות ובענייני החוק, על עוברים תים

 מלאי- רגשות - באריה כשהירח
מע בנדיבות, מוענקת האהבה עוצמה,
ל יוצאים סופיסטיות, הנאות דיפים

לתחבי ומתמסרים בידור, של מקומות
ולספורט. בים

מות עודף — קשה מוקרן כשהירח
 פיתאומ- שריפות כספים, וביזבוז רות
ו בראשי״מדינות ופגיעות אסונות יות,

וב עקרות. ממשלח ישיבות שם. אנשי
 אפילו או לב, בעיות — בריאות ענייני

שבץ־לב. של מיקרים

דקד גישה — בבתולה כשהירח
 לעבודה מצויין מצב לפרטים, קנית

מת הזיכרון סבלנות. הדורשת מדוייקת
 ומעונ- קשה, לעבוד יכולת חשים חדד,
 מתייחסים מושלמת. עבודה לבצע ימים

ומת וטיבעוניות, צימחוניות לדיאטות
בריאות• בענייני במייוחד עניינים
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 נסיעה לבצע אתכם מחייבות הנסיבות ^
בבית, להישאר מעדיפים אתם פיתאומית, *

 זו שבנסיעה מכיוון
לעצ תרשו לא אתם
ה את לספר מכם

עלי שמעיקים דברים
לק תוכלו באמת. כם
גדו לא סיכונים חת
 קיים בהימורים, לים

 להצלחה. רב סיכוי
 יהיו אריה מזל בני

 ל- מתאימים שותפים
ה- ובכלל, אהבותיכם,

 שחיכו אלה של הציפיות על יענה שבוע ¥
 הטבע. בחיק לבלות צאו רב. זמן לאהבה $
* ¥ ¥ ¥
להר יגרמו נוספת ואחריות רבה ׳עבודה $

 על־ מהעול, להשתחרר ולרצון מתח, גשת
 פ־ימ ולהרגע. לנוח מנת

 בביתכם חברתיים גשיס
 ולהנאה. לסיפוק יגרמו

 יתווספו חדשים ידידים
 בין מתח מכריכם. לחוג

וההר יחלוף, בני־זוג
ב לשרור תחזור מוניה
 כספיות הוצאות בית.

להר להכניסכם עלולות
 מומלץ מחסור, גשת

האפשר. במידת לחסוך
ולת־ לצילצולים תזכו — הרומנטי •במישור *

ללא־מאמץ.  יגיע והכל רבה, שומת־לב
* ¥ ¥

תר יוסרו, מנת״חלקכם שהיו העיכובים
 עניינים וניידים• קלי״תנועה יותר גישו

ל מתחילים כספיים
 כסף סכום הסתדר,
ע בלתי״צפוי ממקור

ל ולגרום להגיע שוי
 מצב־הרוח זו. הקלה

תקדי ואתם משתפר,
 לנסיעות הזמן את שו

ידי אצל ולביקורים
התראו לא שמזמן דים

במקום־העבו־ אתכם. ______
 שינויים צפויים דה

חד- לעובדים בעיקר הקשורים מפתיעים,
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 מסויימת, דאגה וגורמת שמטרידה בעייה,
להת מעדיפים אתם ידכם. על מוזנחת

ש למרות ממנה, עלם
נזק. לגרום יכול הדבר
 הפיתרון מפני הפחד
לפ ועדיף מוצדק, אינו
 דווקא הבעייה את תור

 פרשיות זו. בתקופה
עומ בעבודה נסתרות

 ולהדהים להתגלות דות
 האישי יושרכס אתכם,
להתלבטו לכם יגרום

להח יהיה וקשה יות,
 אליכס יוחזר ישן חוב לנהוג. כיצד ליט

 הבית. לשיפוץ בתוכנית ויעזור אלה, בימים
¥1 * ¥

 בלתי״ בתקופה נמצאים אריה מזל בני
 אותם, מלווים ואי־שקט חרדות נוחה.

עיי להרגשת וגורמים
שי לנוח• ולרצון פות

 בימים שנעשים נויים,
הח את יגבירו אלה,

 לדחות עדיף ששות.
לת חשובות החלטות

 יותר תהיו שבה קופה
 קשרים אופטימיים.

 השני המין בני עם
 להישמר עדיין חייבים

 שהם למרות בסודיות,
 בלתי- צל לביטחונכס״העצמי, מוסיפים

 השמים. יתבהרו בקרוב עליהם. מעיב מובן
* * ¥

ב תיקון למצוא יוכלו מנותקים קשרים
 יבקרו וקרובי־מישפחה ידידים זה• שבוע

עבו ויוסיפו בביתכם,
בחי לנהוג רצוי דה.

 כספיות תוכניות סכון,
ל תוכלנה לא עדיין
ב לפחות לפועל, צאת

 של הראשונה מחצית
תוכ בהמשכו השבוע.

 על לסמוך אפילו לו
כספים. בענייני מזלכם

 באיזור מיוחדת רגישות
 השגחה מצריכה הבטן

 אוכלים, שאתם המזון על מיוחדת
משתמשים. אתם שבהן התרופות ועל

 ההרגשה זהירים, להיות עליכם השבוע
 ועיכובים סיבוכים ללא ״הולך״ שהכל

מוטעית. להיות עלולה
 להבחין יהיה קל לא

האמת, דוברי מיהם
כ הבטחותיהם ואם
 לדחות רצוי לכן נות,
חיוביות. תשובות מתן

 עשויה מיקרית פגישה
קשר, להמשך להוביל
ואינטנסי סוער שהיה

 יש כאן גם אך בי,
ווי מדיבורים להיזהר

 בחוץ- ידידים עם קשרים מיותרים. תורים
 לנסיעה. ותיקווה שימחה יגרמו לארץ

¥ ¥ ¥
 השבוע, בתחילת אתכם שתפקוד העייפות,

לכם יגרום ומצב־הרוח במהירות, תחלוף
___________ להת״ הפתעה. עצמכם
 אתכם שהעסיקה לבטות
 במקום־ פיתרון• יימצא

 את יעריכו העבודה
 עליכם אך1 עבודתכם,

 תוכ־ על מלדבר להיזהר
הסו בעתיד, ניותיכם

 בתקופה חשובה דיות
ש השני, המין בני זו.

 נמשכים, אתם אליהם
ובעיי כמסובכים יתגלו
 עלול לכם, קוסם שכל־כך הקשר, תיים.

 רבים. קשיים לפחות או נזקים, לגרוס
¥! ¥ *

ומחפ פרשת-דרכים, על נמצאים קשתים
ה במקום־העבודה חדשות• דרכים שים

עצ על חוזרים דברים
 שאי- וההרגשה מם,

 בשיגרה להמשיך אפשר
רעיו מביאה האפורה

 להתייחס שכדאי נות,
הר ברצינות. אליהם
ל נסיעה על הורים
מעו ממושכת תקופה

מהכ ומוציאים דדים
עליכם. ששורה בדות

 ב- שמעוניינים לידידים
 תגובותיכם, את להבין קשה קירבתכם

ולהתבודד. להתרחק רצונכם ואת

עשוי במקוס־העבודה לכס שיוצע תפקיד
היטב לשקול רצוי אך להתלהבות, לגרום

_ חיו תשובה מתן לפני _______
לתפקיד, הכניסה בית.

 בדיוק ״תפור״ שאינו
 לעכב יכולה עבורכם,

יו חשובה התקדמות
הז להחמיץ חבל — תר

 להתייעץ טוב זו. דמנות
ש אנשי־מיקצוע, עם

חי לסמוך. ניתן עליהם
מו ישנים קשרים דוש
ותיקווה. רעננות סיף

להביא יכולים מצידכם מיספר ויתורים
בן־הזוג. עם ומלהיבה נעימה תקופה

^ * ¥
 אין מיוחדת, השגחה דורש הבריאות מצב

 לגשת ומומלץ טובה, לא בהרגשה לזלזל
 זה. בעניין להתייעצות

 ספורטיבית פעילות
ברי להוסיף עשוייה

ל טובה. והרגשה אות
 יכולים שאינם אלה

להש כלשהי מסיבה
 מסוג בפעילות תתף
נסי לארגן כדאי זה,
ידי ביקור לצורך עה

להר תוסיף זו דים,
עבו עומס טובה. גשה
 ★ חד- פרשת-אהבה רב. למתח גורם דה
 £ בני״הזוג. בין להתלבטויות גורמת שה

¥ ¥ ¥
 בתחילת אתכם יעסיקו כספיים עניינים
 גדולים, שינויים לבצע לא רצוי השבוע.

ה מחצית עד לפחות
ידי עם קשרים שבוע.

בחוץ־ קרובים או דים
המורל. את ירימו לארץ

ב שבחים לקבלת צפו
עוב אתם שבו מקום
בתצ״ יכירו אנשים דים,

 שיגיע לאורח לחותיכם.
להת כדאי מחוץ־לארץ

ובהומור, בקלילות ייחס
היח למערכת יעזור זה

סי חשים הרומנטי במישור ביניכם. סים
מתגשמים. אכן שחלמתם, הדברים רב, פוק
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