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חורוסהוס
מרים

בניחיני

ליקי

ל ז ש: מ ־ ו נ ח ה

סרט!
 המזל בני

 גם ניכוים
בכו־ידם

 לפעמים להגדרה. קל אינו סרטן מזל
 מפובח מעשי, מאוד מזל שזה נדמה

 תימהוני מזל שאין נדמה ולעתים ומציאותי,
 נכונות. האפשרויות ששתי כנראה ממנו.
מופי אם ולראות, בכף־היד להיעזר אפשר

אופייניות. תכונות אותן בה עות
 סרטן, מזל את מסמלים סימנים כמה
 אדם של ביד מופיעים הם כאשר ואפילו
 לבדוק אפשר סרטן, למזל משתייך שאינו

 שמא האסטרולוגית, במפתו ולפשפש
 בסרטן. עולה אופק או ירח כאן מסתתר

הירח גיבעת
 גיבעת הכל. כמעט אומר הגיבעה של שמה

 לכיוון ועולה היד, בבסיס ממוקמת הירח
 ניתן זו גיבעה של היחסי הגודל הזרת.

 החיצוני הצד של המיתאר קו אם להערכה,
 מתעגל, הוא אם מתעגל. או ישר הוא שלה
שהגיבעה סימן - היד צד לאורך רכס יוצר

 לקבל עומדים או שקבלתם כסף סכום
 תוכנית להגשים לכם יסייע השבוע,

ה בנסיעתכם הקשורה
בחופ המדובר קרובה.

 ידיד עם משותפת שה
 החודש בן-הזוג. עם או

לבי יותר יתאים הבא
 השבוע התוכנית. צוע

 לטיפול להתמסר תוכלו
 זקוקה הדירה בביתכם.

לק וחידוש. לשיפוץ
עשו סוף-השבוע ראת
ב אורחים להגיע יים

 תהיה ההנאה ההפתעה, למרות מפתיע.
 מרגיזים. עיכובים יהיו בשטח מושלמת.

★ * ★
 קצת השבוע תרגישו העבודה במקום
ה בגלל בילבול,  עובדים עם אי־ההבנ
ם  בתיקשו־ וקצר אחרי

מ ובין בינכם רת ה
 המצב עליכם, מונים

 להדאיג ממשיך הכספי
ם ־ ת ם א בי  לנסות חיי

 שעדיין מכיוון לחסוך,
 שהמצב נראה לא

 שבשבוע יתכן משתפר.
א ב ם תקבלו ה  סכו
לע לכם שיסייע כסף,
ת בור ה התקופה א

טי בשטח קשה. מנ ת  להמשיך תוכלו ה
 מזמן. לא שהחלו מהקשרים !יהנות

* * *
 לבית זמן יותר להקדיש תצטרכו השבוע

ל לצאת שתיאלצו יתכן ולמישפחה,
 תיכננתם שלא חופשה

 אורחים מראש. אותה
 עשויים לארץ מחוץ
 אולם במפתיע, להגיע

יג הביקור דאגה: אל
בק הנאה. לכם רום
 עומדים אתם רוב

 לנסיעה הזמנה לקבל
הרומנ בשטח לחו׳ל.

 כפי הולך הכל לא טי
 רצוי - רוצים שהייתם

 קשרים תיצרו ולא דבר תבטיחו שלא
לאכזב. עלולות התוצאות מחייבים,
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 רומנטי, רגשני, אמנותי, אופי לבעליה
 וצורך מיסטית יכולת עם - אידיאליסטי

בים. למסעות ומשיכה בשינויים
 קווים, הרבה מצויירים שעליה גיבעה

 מפותח. ודמיון רגישות-יתר על מראה
 הצורך או היכולת על מראה מפותחת גיבעה
 ויכולת סקרנות על וכן בהקיץ, להזות

מוזר. דבר מכל ולהתפעל להתרשם

 התאוששו לא עדיין מבני־המזל חלק
שה מהחודש  השבוע כבר אך שעבר, הק

 שיפור להרגיש יוכלו
הכללית. בהרגשה רב

שי לתכנן כבר אפשר
ם נויים  העבודה במקו
 שאנשים לוודאי קרוב

תכם הקשורים ס אי י
מו ה את לקבל כי

ם רעיונות  שצצו החדשי
ם בראשכם. מיי ה היו
וה (הרביעי ראשונים

 קצת יהיו חמישי)
 העניינים משבת לנוח. וכדאי מעייפים,
ה בפרשיית בייחוד יסתדרו, הב  חדשה. א

★ * *
 השבוע כל במיוחד. טוב אינו מצב-הרוח

 מעייף יותר דבר שכל הרגשתם שעבר
הק בחודש מתמיד.

 עלולים אתם רוב
ת להרגיש  עצמכם א

 והמרץ חזקים, פחות
את שמאפיין הרגיל,

 יעלם בדרך־כלל, כם
 למתן כדאי מה. לזמן
 לקחת ולא הקצב את
 מדי, יותר עצמכם על

 המצב שגם מכיוון
 מדי, רגיש הבריאותי

 חיי־ במהירות. לחלות נוטים ואתם
 אתכם. להנות זאת בכל ימשיכו האהבה

★ ★ ★
ם עם חשובות שיחות תי אי לעבודה עמי  כד
 מה את יפרשו לא שהשבוע מפני לדחות,

נכו בצורה שאמרתם
א עלול וזה נה,  להבי

ומיותר. גדול לריב
ם בעיות ט שוב כספי י

אתכם. וידאיגו רידו
מה לצאת קשה עדיין
שה מצב  שאליו הק

 כבר אולם נקלעתם,
א בחודש  תרגישו הב
מבחי לטובה. בשינוי

ת נה  אפשר חברתי
 הזדמנויות יש מוצלחת. שהתקופה לומר,
שים לפגוש עזרה. אצלם ולחפש חדשים אנ

חאזנ״ס
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ואמנות. ספרות שירה, ואוהב חוש״הומור
 מראה ומוצקה, מאוד גבוהה ירח גיבעת

 חזקות סרטן מזל של השפעות שכאן
 או עושה הגיבעה שבעל דבר כל במיוחד.

 דמיון לו יש ורומנטי, רך אופי נושא אומר,
 טלפטיה ואולי למיסטיקה, חזק וקשר יוצר

 אינו המצאה, כושר בעל הוא נבואי. וחוש
ותמיד שמרנית, חוקים למערכת נקשר

 בתקופה אתכם מטרידות מגורים בעיות
הרחבתה. או הדירה שינוי על חושבים זו.

 שדירתם אותם גם
 מעוג- משביעת״רצון,

ה את להחליף יינים
 יהיו השבוע סביבה.

 למצוא סיכויים יותר
מבק שאתם מה את

 לחוץ־ל- נסיעה שים.
הפרק, על עומדת ארץ
 זה רבים אצל כי אם

 שבן־הזוג בכך יתבטא
 זה יהיה הוא״הוא

 אתם העבודה במקום במישפחה. שנוסע
 חדש. תפקיד עצמכם על לקבל עלולים

★ ★ ★
תח יורגש העבודה במקום  השבוע, מ
 אך אחרים, עובדים עם התנגשויות צפויות

להת תוכלו ספק ללא
 על־ידי הבעיות על גבר
 ותהיו כוח שתפעילו כך

תוכ זו בצורה חזקים.
שלי בקלות להשיג לו

ה ת מוחלטת. ט עו סי  נ
הש שתבצעו קצרות

 נעימות, יהיו לא בוע
ת ובכל א ל תצטרכו ז
ם עניינים בצען.  כספיי

אי לטובה: יפתיעו  כד
ת כל לנצל שים ולהציע הזדמנו  לאנ

ת הנכונים  שלכם. והתוכניות הרעיונות א
* ★ *

ם בענייני טובות בשורות  יגיעו כספי
 מדי יותר אולם השבוע, לאוזניכם

ל עלולה אופטימיות
ת סכן  שהשגתם מה א
 או מיכתב עכשיו. עד

ה יגיעו שיחת-טלפון
לתפ וקשורים שבוע,

 יתכן - חדש קיד
ת הראשון שברגע ת
ה למעשה אך אכזבו,

 בסוף חיובי. הוא כיוון
 להקפיד רצוי השבוע

 לתכנן ולא מנוחה על
 אכזבה תהיה הרומנטי בשטח בילויים.

בקלות. כך על תתגברו אולם קטנה,

ישס
ר 2{ מב ב  ־ בנו
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החידוש. את מחפש
 חוסר״המנוחה בגלל לנסיעות נמשך הוא

 לו חשובים והמישפחה שהבית למרות שלו.
הנוחיות, וכן

 למגע, מאוד ורכה גבוהה גיבעת-ירח
 למזל המשתייכים את מכל יותר מאפיינת

 ללב ונוגע רגיש בזו גיבעה בעל סרטן.
 אם גם להיעלב, מהיר הוא הרבה. בפגיעותו

 נוטה הוא להעליבו. כוונה כל היתה לא
 יותר ודואג ולהתקפות-עצבות, למצבי-רוח

 ריגשית מבחינה דמיוניים. פחדים בגלל מדי
 לו חסר ובלתי״יציב, הפכפך להיות יכול הוא

 דמיונות של בעולם חי והוא ישר, ושכל הגיון
 לעיתים אך פעם, שיעשה דברים על וחולם

 חלומותיו. את לממש ניגש הוא רחוקות
הראש קו

 קו הוא סרטן מזל לזיהוי השני הסימן
 גיבעת- לכיוון להשתפל חייב זה קו הראש.
 אופן בשום הוא ישר, נראה הוא אם הירח.

 קו-ראש סרטן. מזל את לייצג יוכל לא
 מזג על מצביע הירח גיבעת לכיוון משתפל

 מעט טיפוס שבאן לנו ומזכיר ואמנותי, רגיש
 חמים, רומנטי, הוא ובלתי-צפוי. תמהוני

 אם ורך. נדיב״לב דמיון, בעל אינטואיטיבי,
 הוא לגיבעת״הירח, מגיע וממש ארוך הקו

 אינטליגנטי, מאוד סרטן בן שכאן מזכיר
עצמית. הבעה וכישרון יוצר דמיון בעל

 אחד צד רק הן אלה מרשימות תכונות אך
המטבע. של

 בעל טיפוס על מספר זה מעין קו־ראש
 שוקע הוא פעם לא למצבי״רוח, חזקה נסיה

 מעדיף הוא ואז מעש, ובחוסר בדיכאון
 הבעה פניו כשעל קליפתו, בתוך להסתגר

וקודרת. עצובה
 בן של ליד המתאימים נוספים, סימנים

 על שמעידה וגמישה, רכה יד הם סרטן, מזל
 בושר בעל טוב-לב, חושני, רגיש, אדם

 טאקט. ובעל להשפעה ניתן הסתגלות,
 צער במהירות. אצלו מתחלפים מצבי״הרוח

 לעזור ומובן רחמן הוא לליבו, נוגע הזולת
סובל. לכל

 קטנטנים, וקווקווים קווים בעלת יד
 עליה, קישקש מישהו כאילו הנראית
 ללב, הכל שלוקח רגיש אדם על מספרת
 את ולהוציא להתפרץ מסוגל אינו ובמעט
 את לאכול הנוטה אדם זה החוצה. כאביו
במיוחד. רגישה מבטן וסובל עצמו

ד יהיו ־החברה חיי  כן וכמו מהנים, מאו
ה ת תהי מו בחיי־האהבה. מעניינת התקד

בוטאו הרגשות בנעי י
ח ובדאי מות  את להני
ם בל השו על הקלפי

 בענייני־כספים לחן.
להסתדר, מתחיל הכל

 מאמץ רק לעשות צריך
טן  זוגות הזה. בכיוון ק

להגיע עלולים נשואים
אי־ בגלל לסיכסוך, ____

ומיו טיפשית הבנה
 כל לומר בדאי תרת.

 רווקים סבל. למנוע כדי שבליבכם מה
א עשויים ת למצו  מחפשים. שחם מה א

★ ★ ★
 אם סופית להחליט תצטרכו השבוע

 שיחה הנוכחי. העבודה במקום להישאר
 לכם, תבהיר הבוס עם

 מעמיתים לא שמאוד
 החלטתם אם שתלכו.

להי תוכלו להישאר,
של התנאים את טיב
 כך על ולעמוד בם

דרישותי את שימלאו
 הבריאותי המצב כם.
 - במיוחד טוב אינו

 חולשה חשים אתם
במהי לחלות ונוטים

 ולהשתדל קצרה חופשה לקחת רצוי רות.
 יומיים. או יום לפחות במנוחה לבלות

★ ★ ★
על להשגיח יצטרכו דגים במזל הורים

דקי
לא :

אי שי על לסמוך כד
רומנ פגישות פוטם.
ת ת יניבו טיו  תוצאו

תכן חיוביות.  שכבר י
ם תוכלו השבוע  לסיי

 מסובכת פרשת־אהבה
 באהבה תפגשו ובבר
אה יותר  ויותר ברי

ש בהגרלות פשוטה.
השבוע, בהן תשתתפו

ם ת ם לזכות עשויים א מי  גדולים, לא בסכו
גדולה. שימחה לכם יגרום זה אולם

ר 2ו מב צ  ־ בד
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 מחוקי- להתעלם שנוטים שלהם, הילדים
השבוע - התנועה
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