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החודש: וווו
סרטן

 המזלות יחס■
ומזון השוני□

עצ בפני אמנות היא הבישול מלאהת
 באמנות להצליח מסוגל אחד כל לא מה.

 מיוחדים. כישרונות דרושים כך לשם זו.
 הם סרטן. מזל הוא בכך שמצטיין המזל

לט ובאהבתם המפותח בדמיונם נעזרים
סוע או בני־מישפחה חברים, למען רוח
 מתי חשים הם ברגישותם בתשלום. דים

 יזיק לא זאת, ובכל מה. להכין ולמי
 אהוב מה ספורות, במילים להם נזכיר אם
 כאלה טעמים השונים. המזלות בני על
אכילה. והרגלי אחרים או

ה ל מיוח בעיה מהווה אינו כדרכו, ט
 אחר במירוץ עסוקים כך כל הם דת.

להק מתפנים הם שאין עכשווית, מטרה
 שיהיו העיקר לפיהם. נכנס מה פיד

- מגוון. והאוכל שבעים
הרגליו. את להכיר יש כל קודם נ שור

 טועם. לא הוא מכיר הוא שאין מה
 מתוק, לא ואם מתוק. בעיקר אוהב הוא

 מהמם משהו ולא נעים שיהיה לפחות
 אסור לכך נוסף מרירות. או בחריפות

וב מאוד לאט אוכל הוא בו. להאיץ
מלאה. הנאה

 לא הוא הטירחה, על חבל ז תאומים
 ומשהו פה משהו מסודרות. ארוחות אוהב

באיזה ומונח מוכן שיהיה העיקר שם,

 עצמו. את ישרת כבר הוא מקום, שהוא
מתו מוזרים, מאכלים י מעדיף הוא מה

 לחם אחת. ובעונה בעת ומלוחים קים
 או למשל, מלוח דג ועליו ריבה עם

קרה. גלידה ובתוכו רותח בלינצ׳ס
טן ר  מכל ויותר למזון, מאוד רגיש :ס

 דגים מאכלי מעדיף הוא ביטנו. רגישה
 הארוחה, לים. שקשור מאבל כל או

 המישפחה כשכל קבועות, בשעות במובן,
 בדרך- מבין הסרטן לשולחן. עימו מסבה

 אופיו למרות מהדרוש. מזון יותר כלל
להבין שאפשר תופס אינו לעולם החסכני,

 יש החמים בביתו אולם קטנה. כמות
 לסעוד שמאושר צפוי בלתי אורח תמיד

בעודפים. ליבו את
: ה רי  ערוך שולחן על מלכים מעדני א

בקישו מעוטרים יפים כלים נאה, בצורה
 האריה ונעים. מהיר ושרות זהב טי

 מוגשת. הארוחה שבה הצורה על מקפיד
 אסתטי כל״בך לא שמראהו טעים מזון

 על ולוותר תיאבונו את לאבד לו יגרום
 אהובים משובח ויין סיני אובל הסעודה.

מכל. יותר עליו
ומזין. בריא שיהיה מזון :בתולה

★★★
*  ★ טריות, וגבינות חלב דיברי חיים, סלטים

 * בשר בלי עדיף ובעצם בשר, מאוד מעט
 ★ שמן דבר בל רגישה, שלו הבטן בכלל.

 $ יותר. מאוחר יסורים לו גורם בבד או
★ להחליט יודעים לא הם :מאזניים

 4 תוגש שהארוחה בדאי אוהבים. הם מה
 * מעולה. שיכנוע בושר בעל אדם על־ידי

 * להתנסות ומובנים מפונקים, אינם הם
 * ישב- שמישהו רק להם חשוב מאבל. בבל

טעים. אכן שהמזון אותם נע
ב: ר ק ★ כדאי מאכל, מכל נהנה הוא ע

 * משו- מחומרים יובן שהמזון להשגיח רק
 4 אי- שנשאר, ממשהו שהבינו מאבל בחים.
 * הוא שלו הבילוש בחוש לו. להגיש אפשר
 4 וב- שעה באיזו יום באיזה מייד, יגלה
 ★ הקודמת. בפעם המאכל הוגש צורה איזו

ת ש  ★ בלתי־שיגר- מוזרים, מאכלים :ק
 ★ מעניי- לאומיים מאכלים ובעיקר תיים

 * הוא הארוחה כדי שתוך חשוב אותו. נים
 * ותרבויות לארצות דמיונו בעזרת יפליג

 4 סיני אורז יאבל הוא אחד יום אחרות.
 ★ פסטה ולמחרת אכילה, מקלות בעזרת

 £ בסיג- חריף ממולא איזה או איטלקית
 ★ לבשל יהגה דימיון בעל טבח מזרחי. נון

4 עבורו.
 * שלווים לחיים רגיל לא הוא :גדי

 * אוהב שהוא מה — המסקנה ונוחים.
 * מר. או חריף מלוח, אובל זהו בעיקר

 5 שמרנות מביר. שהוא מה את תואם זה
 ★ זה הכינה שאמא ומה אותו, מאפיינת

 £ בדאי להסתבך, למה ביותר. הטוב תמיד
 ★ בדרך־בלל מביר. הוא מה קודם לברר

* מיוחדות. דרישות לו אין
 ★ לו. מתאים צפוי שאינו מה כל :ד<י

 $ מאבל לטעום העז לא עוד אחד אף אם
 ★ זו בשבילו לנסות. מוכן הדלי כלשהו,

 4 להגות איך יידע והוא נוספת הרפתקה
 ★ מתוק מלוח, — הבל אוהב הוא ממנה.
 4 וש־ עצמו על יחזור שלא העיקר וחריף
★ משביע. יהיה

* ורוצה להתפנק אוהב הוא :דגים
 * הוא שיטעם. אותו וישדלו ממנו שיבקשו

 4 שאינם מאכלים לו מגישים ואם סקרן די
 ★ את וסועד מתעורר הוא לו, מוכרים

 4 לאלה תודה אסיר הוא בתיאבון. ליבו
 ★ תוצאות את לשבח ומרבה למענו שטרחו

 4 יותר ועוד לו, להגיש נעים המאמצים.
למחמאותיו. להאזין נעים

★
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דב מתוחה. אווירה תהיה שוב השבוע
 אינו מצב־הרוח לדאגה. יגרמו שונים רים

 והאופטימיות כתמיד
הטל את שמאפיינת

 אינה כלל, בדרך אים
 חלק זה. ברגע מורגשת

ב ישהו המזל ■מבני
רצונם. למרות ביתם
 במנוחה להרבות רצוי

טו לתקופה ולהמתין
 סוף לקראת יותר. בה

 יהיה המצב השבוע
וה טוב יותר הרבה

 הרגיל. למסלולם לחזור יתחילו חיים
רב. לעידוד זקוקים מאזניים מזל בני
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 בעניינים שור בני יתרכזו השבוע בתחילת

 נוחה לא והרגשה אי־שקט מיקצועייס.
ולהר לעיכובים גורמים

ל יש מתסכלת. גשה
להצ בזהירות התייחם

 חדשות, עבודה עות
 לנעלים להיכנס ולא

ידי ממידתכס. הגדולות
הוז עימם שהקשר דים
 ייכנסו לאחרונה נח

ו החיים למעגל שוב
_____ בשטח עידוד. יוסיפו

 לשמור רצוי האהבה
ברו ובלתי מעורפלים יחסים סודיות. על

 בינתיים. זו בצורה שיישארו רצוי רים
* ¥ *

 רבה. זהירות דרושה כספיים בעניינים
 השקעה בכל המזל, על לסמוך כדאי לא

 שום שאין לוודא יש
 מאוחר להפסיד. סבנה
 לסמוך שוב תוכלו יותר

 מ- מיכתב מזלכם. על
ידי להביא עשוי חו׳׳ל

 זמן ציפיתם שלה עה
 זה שברגע למרות רב,

מתקב אינה ההצעה
 מאוחר הדעת, על לת

 אכן הדברים יותר
הרו בשטח יסתדרו.

 הפעם מעניינת, התפתחות צפויה מנטי
שלכם. הזוג לבני ברצינות להתייחס יש
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 בני של ימי־ההולדת תקופת שזו למרות
 תוכניות כבד. די מצב־הרוח סרטן, מזל

 יוצאות אינן שתיכננתם
ואירו השבוע, לפועל

מבי צפויים בלתי עים
ודאגות. לאי־שקט אים
מסו אינכם בביתכם גם

מנוחה. למצוא גלים
מג אינם בני־המישפחה

 מקשה וזה סבלנות לים
הרו בשטח המצב. על

התפתחו צפויות מנטי
 הקשרים מעניינות, יות

 תפקיד בסוד. להישמר חייבים המתפתחים
 אלה. בימים לכס מוצע להיות עומד חדש
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 לכעס גורם דבר כל במעט זו בתקופה

מעור המצב הכספי בשטח והתמרמרות.
 מה מבטיח, ואינו פל

 בבר- קודם שנראה
 יחסים מתעכב. ביצוע

 השני המין בני עם
 אלה למתיחות. גורמים

לק לבוא מוכנים לא
 להבין ולנסות ראתכם

 תוכניות עמדתכם. את
 ל- לנסיעה שקשורות

 מתבצעות, אינן חו״ל
 מלוות הן כן, ואם

 לבצען. החשק שעובר עד רבים בקשיים
האירועים. ממרכז ולהתרחק לנוח עדיף

 שבו מהמצב אתכם תוציא ציבורית פעילות
 מועילים שלכם הרעיונות נתונים. אתם

ש לדאוג וכדאי מאוד
הנכונות. לאוזנים יגיעו

אי העכשוויים התנאים
להס קל ולא נוחים נם

ו ידידים אליהם. תגל
 את מעריכים מכרים

 נכונותכם ואת עבודתכם
 תוכלו לעזרה. לבוא

ל ידידיכם את לארגן
 בימים מקדמות. - מטרות

ב־ לחסוך כדאי אלה
גדולות. קניות לתכנן

חאזניים
ר 2( ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב ו ט ק ו א ב

לי 21 ו  ־ בי
ט 21 ס ו ג ו א ב
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ולא הוצאות

 לכם להציק עלולות בריאותיות בעיות
 להימנע ויש מסובנת די התקופה השבוע.

ש כמה עד מלהסתכן
שהעבו למרות אפשר.

להש מכם דורשת דה
מאמצים, יותר קיע
 האיזון על לשמור יש

עצ את לשכוח ולא
 שהיתה מתיחות מכם.

 בן״הזוג ובין ביניכם
 תהיה להעלם. מתחילה

 לבעיותיכם הבנה יותר
 רצו- את למלא ונכונות

 לגרום עלולים סרטן מזל בני נותיבם.
 מכך. יושפע שלהם ומצב־הרוח למתיחות
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 בביתכם להימצא תיאלצו השבוע בתחילת

 מישפחתיות בעיות שתיכננתם. מכפי יותר
 התערבותכם את ידרשו

 אלה הנכון. ושיפוטכם
 לדירה מעבר שתיכננו

 זו של שיפוץ או אחרת,
בקש יתקלו הנוכחית,

 וייאלצו מעטים לא יים
ה ביצוע את לדחות

 המיק״ בתחום תוכניות.
 להציע עשויים צועי

 שבעיקבותיה השתלמות
 ולבסס להתקדם תוכלו

 הם דגים מזל בני בעבודה. מעמדכם את
 השבוע. רומנטיים לקשרים המתאימים
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 יוטלו ביותר נעימים שאינם תפקידים

 במשך אותם תמלאו אולם השבוע, עליכם
 לאחר בלבד. קצר זמן
נעי תקופה תבוא מכן
בס בענייני יותר. מה
זהי להיות בדאי פים
ה אלה במיוחד. רים

 על לחתום מתבוננים
 לקניית שקשור חוזה

 לבדוק חייבים דירה,
 עם ולהתייעץ היטב

אלה. בעניינים מומחה
ל שתכננתם התוכניות

 ברגע אם גם לפועל ייצאו אוגוסט חודש
ביותר. מעודדים נראים לא הדברים זה

ר 21 ב מ צ ד  ■ ב
ר 19 א ו נ י ב

ר 22 ב ו ט ק ו א  - ב
ר 22 ב מ ב ו נ ב

 עמיתים אי־הבנה. תיתכן העבודה במקום
ביטחונכם. "את לערער מנסים לעבודה

ממעשי להתעלם כדאי
 תופעה ומדבריהם. הם

הת היא יותר חיובית
 עם ידידות של פתחות

 זאת מבוגר. יותר אדם
 ידידות להיות יכולה

ב לא אבל רומנטית,
* כספים בענייני הכרח.
* אך לחץ, מעט מורגש

 4 העניין קצר זמן תוך
★ הבריאו־ המצב יסתדר.

 4 בשינה להרבות רצוי תשומת־לב. דורש תי
★ וטובות. מסודרות ארוחות לאכול ובמנוחה,
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 4 האחרונים. בימים מורגש חוסר־מנוחה

 ★ שו- בתחומים שינויים לבצע הזמן הגיע
4 העבודה במקום נים.

 יוזמה יותר לגלות יש
להג יהיה שאפשר בדי

 מהשאיפות. חלק שים
 מתחדד הריכוז כושר

 לטווח לתכנן ואפשר
 קשה כי אם ארוך,
מיי לתוצאות לצפות
 חדשה ידידות דיות.

 להביא עשויה ודינמית
 שיהיו חדשים לרעיונות

 ★ תבהיר קצרה נסיעה בעתיד. חשיבות רבי
 4 להתעכב. הגדולה לנסיעה גורם מה

* * *
 4 וגם רבה עייפות תחושו השבוע בתחילת

לא מצב״הרוח
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 * ביותר. הטובים מן יהיה
 4 ה־ מכן לאחר כיומיים

 4 מנו־ לאחר ישתנה. מצב
 ★ אתם וחשבון־נפש חה

 4 למסקנה להגיע עשויים
 ★ בן־ טס לשוחח שכדאי

 4 וללא גלויה בצורה הזוג
 ★ שבעיקבות יתכן חשש.

 4 ל־ יגיעו יחסים השיחה
 ★ אופי ישאו או סיום

 4 אין כנראה אך שונה,
* את ״להניח אלא ברירה

★★★
★

 העבודה במקום השולחן.׳״ על הקלפים כל
'מאוד. ומושכת מעניינת הצער. לכם תוצע


