
★ ★ ★ ★  
★  
★  ★  ★  
★ ★  ★  ★  ★  
★  ★  ★  ★ י ★★ 
*גי

הורוסהוס
עבודה

מרים
בנימי!׳

החודש: מזל
ן .

 הנונחית השש
לולה ׳ותו תהיה
סוסו מזו וגני

 של כשצל החלה תשמ׳׳ד או 1984 שנת
 שעלול ממה חששו רבים אותה. מלווה חשש

 סרטן מזל בני רוב לפחות זו. בשנה לקרות
 כפי קשה אינה שהשנה להודות יצטרכו

 קשות תקופות הכירו לפחות הם שחששו.
 עדיין הקשיים טעם מזמן. כל״כן ולא יותר

 שלוש להשוואה. מקום ויש בפה, נשאר
 פינקו לא 1980 באוקטובר שהחלו השנים

 עם הנוכחית, השנה לכן הסרטנים. את
 קלה. יותר בסך־הכל וחסרונותיה, מעלותיה ז *

 על מקשה עדיין ביותר, חשוב אחד תחום
 רבים לכן הכלכלי. לשטח הכוונה בני־המזל,

 אן להם. קל יותר שעכשיו כך עם יסכימו לא
 להודות יצטרכו ובתוכם, היטב יחטטו אם

 השתחררו הם ומצבי־הרוח שמהמועקה
 פחות מישפחתיות בעיות יותר. או פחות

 אלה כל דיור. בעיות כן וכמו לוחצות
 לא עדיין אם גם להסתדר, כעת מתחילים

 שקשורות תוכניות סיימו לא או השלימו
 כאן אחרת. לדירה מעבר או בית לבניית

?1984 שנת ותראה נראית איך לראות ננסה

 התרחשו העיקריים וההישגים המהפכות
 ניתן עדיין השנה גם אך שחלפה, בשנה

 בראשית סידרי ולהפיד לשנות לחדש,
 להיצמד שיתעקשו אלה העבודה. בשטח
 את למצוא עלולים ולמוטכם למוכר לישן,
 רעיונות לעומתם קל. לא במצב עצמם

 שיגרתיים ובלתי מהפכניים מקוריים
 ״להקפיץ' המזל, בני את לקדם עשויים

 הכספיים שהקשיים ספק אין לגובה. אותם
 גם משפיעים סרטן מזל בני סובלים שמהם

 דרך יש כאמור אן המקצועי, התחום על
 ידועים סרטן מזל בני הבעיות. את לפתור

 הם פעם לא מפותח: דמיון בעלי כאנשים
 הם לא ואם הסביבה בעיני מוזרים נראים
 כדאי אולי הפעם רעיונותיהם. אז עצמם,

 יתכן שונה, בצורה אלה לרעיונות להתייחס
 ולנסות לאור אותם להוציא הזמן שהגיע
מהמקובל. אחרת בצורה לפעול

 להנות יוכלו שותפים עם שעובדים אלה
 שבין יתכן כי, אם ממשית. מעזרה השנה
 אידיאלי, נראה לא המצב לספטמבר אפריל

 על לסמוך שאפשר יתברר מספטמבר
 התדמית תהיה בזכותם שכן שותפים

 יתחילו או שהתחילו אלה משמעותית.
 יצטרכו לספטמבר, אפריל בין בשותפות

 אכן נכון. בחרו אכן אם היטב לבדוק
 בשיפוט. לטעות נטיה קיימת זו בתקופה

 וכאלה מגזימנים דברנים, רברבנים,
 לגרור עלולים ונצורות גדולות שמבטיחים

 מדי גדולות להרפתקות המזל בני את
 יש כאן ממידתם. גדולות לנעליים ולהיכנס

 לפני סדרים לשנות לא ומומלץ - רב סיכון
 תיראה המצב תמונת שאז ספטמבר, חודש
 לא שעדיין אלה יותר. ונכונה ברורה בהירה
 חודש כלבבם, עבודה לעצמם מצאו

לטובה. מצבם את לשנות עשוי אוקטובר

□1כסם
 הבעייתי הוא זה שטח כבר, שהוזכר כפי
 הוצאות דורשים שונים פרוייקטים השנה,

 אלה בדרישות. לעמוד וקשה עצומות
 העסק בהגדלת או בית, בבניית שעסוקים

 את בשרם על מרגישים אחר, דבר כל או
יהיה ניתן זה, כל למרות אולם הלושיים,

 הקשיים מכלול ועל הפרוייקטים את לסיים
 לבסוף יתגברו והתקלות המכשולים
 לתת אם רצון. משביעות תהיינה והתוצאות

 עלולים שהסרטנים הזמן למסד הערכה
 להודות חייבים קשה, כלכלי ממצב לסבול

 יהיה לסיומה. הגיעה לא התקופה שעדיין
 ,198$ דצמבר או נובמבר עד להמתין עליהם

 עצמם ולהרגיש לרווחה לנשום יוכלו אז ורק
 יותר, שחשוב מה כרצונם. לפעול חופשיים

 הידועות מן שכן, ביטחון. יותר ירגישו הם
 העצמי בטחונו את מאבד סרטן שבן הוא

 אחר. במקום או בבנק חסכונות לו כשאין
האובר חסכונות, שאין רק לא וכעת,

מהעיניים. שינה ומדיר מאיים דראפט

רים1םנ
 מוגבלים הסרטנים הרגישו זה בתחום

 איפשרו לא שונים קשיים האחרונות. בשנים
 סוף סוף השנה ולנחלה. למנוחה להגיע להם

 מצבם ולמרות המיגבלות מן השתחררו
 יהיה אפשר השנה דווקא הקשה, הכלכלי
 או אחרת, לדירה לעבור בית, בניית לסיים
 הדירה את לשנות או להגדיל לשפץ,

יצליחו זה שבנושא מעניו הנוכחית.

 * והרעיונות התושיה את להוכיח הסרטנים
* ! קשות. בשעות לעזרתם שבאים המקוריים

★* לבינה 1שבינ ומה
שנת השנה :אותם של ההזדמנויות' היא. ) 

 הטוב יופיטר בני־זוג. להם שמחפשים
 השביעי לבית נכנט והמיטיב,

 זה שנשאר מה וכל והשותפויות) הנישואים
 עם להיפגש ולדאוג ליזום מהבית, לצאת

 זו והשטחים. התחומים מכל רבים אנשים
 ואף נישואין להציע יהיה ניתן שבה השנה

 כעת יוכלו ופחדו שפיקפקו אלה להינשא.
 חשש ללא משותפים בחיים להתחיל להעז

 נמצא יופיטר כוכב שאותו מאחר ודאגה.
 שהסר- יתכן לספטמבר, אפריל בין בנסיגה

 וכו', זמניות פרידות מאכזבות, סבלו טנים
 קשרים יתוקנו לינואר ספטמבר בין אך

 חדשים קשרים ויחלו הסתבכו, או שנותקו
 על בני־זוג. להם מצאו לא שעדיין לאלה
אלה מוזרה, שנה עוברת נשואים זוגות

 * שינוי על חושבים חייהם, עם שלמים שאינם
* | בשום להמשיך מוכנים לא כעת המיסגרת.

* ,זה מקום. לשום מוביל שאינו מצב או זיוף
 * או לתקנם, או הקשרים את לסיים הזמן

מחדש. להתחיל כאילו
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 שקשור מה כל על יהיה הדגש זו בתקופה
 דירה לעבור עליכם שיהיה יתכן למגורים.

 את לארגן או בקרוב
מח הקבועה דירתכם

 החשק מתעורר דש.
חדשים, חפצים לרכוש

 אחר להיסחף לא רצוי
 להוציא החזק הדחף

 כל זו, למטרה כספים
 עלולה גדולה הוצאה
בבעיות. אתכם לסבך

להפ עשויים אורחים
 לקראת אתכם תיע

 או 3ב״ מראש. להתכונן כדאי סוף־השבוע,
 שכנים. או לידידים לעזור תתבקשו 4ב־

* * *
 השיפוט את לאבד נוטים אתם זו בתקופה

 שגיאות אתכם שמאפיין והזהיר הבהיר
 להכניס עלולות חמורות
 בעיות לסבך אתכם
 בקושי. רק תצאו שמהן

תוכ לתכנן הזמן לא זה
 קל רחוק, לטווח ניות
 הבטחות להבטיח מדי

 יעמדו שאנשים והסיכוי
ה קטן. די בדיבורם

 לבצע טוב לא שבוע
 תקלות ארוכות. נסיעות
את להעכיר עלולות

 עלולה לאוכל האהבה והאווירה. מצב־הרוח
 מישטר. על לחשוב רצוי הבריאות. את לסכן

* * *
 מה בכל זהירים להיות תצטרכו השבוע
להיכנס תתפתו אל לכספים. שקשור

 ונסו חדשות לתוכניות
הו מלהוציא להימנע

 שאינן גדולות צאות
 התאריכים הכרחיות.

 נוטים אתם שבהם
הכספי: במצבכם לזלזל

בחודש. 29וה״ 28ה״
 ביולי 1ה״ או ה־סג
לנסי מתאימים אינם
 עדיף אפשר, אם עות,

נסיעה. כל לדחות
 או ישיבות לשיחות. קשורה זו אם ביחוד

שכנוע. להפגין עליכם יהיה שבו משא־ומתן

 28מה־ אך קל. לא יום יהיה בחודש 27ה־
 יותר להיות נטיה יש טוב. יותר הרבה תרגישו

 לא וזה אופטימים מדי
השבוע. לטובתכם. פועל

ושבת. בשישי ביחוד
 לפגישות רב סיכוי יש

 אהבות אולם מרגשות.
 יביאו ראשון ממבט

יותר. מאוחר לאכזבה
 יהיו השני המין בני

ב במיוחד. מעניינים
 שבהחלט מה זו. תקופה

ה את לטשטש עלול
 להסתבך נטייה יש 1וב־ 30ב־ הנכונה, ראיה

 ביולי 3ל״ הכל את דחו כספית. מבחינה
* + *

 מרץ וחוסר עייפות חשים אתם זו בתקופה
 כדאי לא חדשים. פרוייקטים להתחיל

 ההרגשה נגד ללכת
 אתם שכן הכללית,

 ולאבד לחלות נוטים
29וה־ 28ה־ כוחות.
 טוב במיוחד, קשים

 ולהתרחק בבית לנוח
■ רצוי חברתית. מפעילות ש  *ייךךך

 התקופה את לתכנן
 שקשור במה הקרובה

 עבודה. או ללימודים
 יהיו בחודש 2וה־ ה־ג
 כוונו״ את יבינו לא אנשים קשים. הם אף

 ברורה. בצורה אותן הסבירו הנכונות. תיכם
* * *

 27ב־ אתכם יטרידו מיקצועיים עניינים
 על תוותרו או תיכנעי שלא חשוב בחודש.

ותוכניו־ רצונותיכם
 שמופעל הלחץ תיכם.
 מכפי חזק נראה עליכם
שמע־ הסמכות שהוא.
 כי א□ חלשה. די ליכם
 להבחין ניתן לא עדיין
 את ימתיקו ידידים בכך

בחודש 29וה־ 28ה־
 יגיעו למסיבות הזמנות
 להענות וכדאי אליכם

 וכן בחודש 30ה־ להן.
 תחליטו אל מעייפים. יהיו ביולי 2וה־ 1ה־

עתידכם. את לקבוע שעשויות החלטות בהם

 בתחום לבעיות בקשר מודאגים אתם
 שהייתם לכם נראה זה ברגע המיקצועי.

 אין מדי. אופטימיים
 הדברים לדאוג. מה

 אם לטובתכם, יסתדרו
שתכננתם. בזמן לא כי

 כעת כספית. מבחינה
לשיפור. הזדמנויות יש

 רבה זהירות דרושה
להבטחות. שקשור במה

 על דבר שום תבנו אל
אחרים, של דבריהם

עצמ על לסמוך חשוב
 להיות עלולה בחודש 2ב־ או 1ב־ בלבד. כם

 בדבריכם. היזהרו ידיד. עם אי־נעימות
* * *

 מכל ולנוח פסק־זמן לקחת תוכלו כעת
 לאחרוגח. אתכם שפקדו והצרות הבעיות

 נסיעה לתכנן טוב
 להזמין או לחו־ל

 שגרים אנשים אליכם
,י^א ללימודים תוכניות שם.

 רצוי חדשים בשטחים
 אפשר ואם כעת. לתכנן
ולהב להרשם לדאוג

 28ב־ מקומכם. את טיח
ש 29וב־  כדאי בחוד

1" . : י*.8 חוקי כל על שתקפידו
 גם מדובר התנועה.
 בהוצאות להסתבך נטיה יש רגל. בהולכי

 וכוי. חות דו לתשלום הכוונה מיותרות.
* * *

 השבוע אתכם מטרידים כספיים קשיים
 אל בקרובי־משפחה. להעזר תוכלו אבל

עזר את לבקש תהססו
 יסכימו הם כעת תם. .
 הם יותר מאוחר לעזור. ן
 מצב להתחרט. עלולים !1

 יש טוב, אינו הבריאות
86^  בעיקר לסבול. נטיה § '4/

 בעיות או עיכול מבעיות |
הבטן. באיזור אחרות

 בבית להישאר טוב ן
 שפחות מה ולתכנן

 שאתם דבר כל נסיעות,
 מאמצים להשקיע מכם דורש כעת עושים

משקיעים. הייתם לא אחרת שבתקופה

 אלה ביחוד מבולבלים. די תהיו השבוע
 הסביבה של טוב מיחס שיהנו מביניכם

הרו בתחום כלפיהם.
 שהעניינים נראה מנטי !

חיו פסים על עולים 0^ ל $|
ב 29וה־ 28ה־ ביים. :־:
מבטיחים יהיו חודש :
 תתפתו אל אך במיוחד. ;

 לפי עתידכם את לבנות
הנוכחיות. ההתרחשויות 1
 את יוכיח גדול חלק ד

 צריך כמאכזב. עצמו
 מלשקוע ביחוד להיזהר

 חשוב ביולי 3ה״ נעימות. באשליות
יוזמה. להוכיח כדאי המקצועי. לקידומכם

 חופשתכם את סוף סוף לתכנן רצוי השבוע
 שיותר מה אותה לקיים ולנסות השנתית

ומו עייפים אתם מהר.
 שאתם ומכיוון תשים.

 עצמכם על לוקחים
 אחרים, של תפקידים

£ חלשים עייפים, אתם
 חשוב לחלות. ונוטים
ספור לפעילות לחזור

ת י ב י ר ט י ז שו ר. ע ו עז  ל
 יש כ״׳ :,יי י־: ה־סי.
 בכל במיוחד קשים יהיו
 עם ליחסים שקשור מה

 וקרובים ידידים בני״משפחה, או בני-הזוג
 כבומרנג נגדכם פועל שלכם המתח אחרים.

* * *
 אהבה מחיי ליהטת ממש תוכלו השבוע

 כדאי הזמן כל אך ומלהיבים, משגשגים
 ורד שההתלהבות לזכור

בלבד. זמניות שימחה .
ב־ שמתחילים קשרים

! חיים להם אין זו תקופה ן
תשקי- שאל כד ארוכים, י

$£ בעולם עצמכם את עו 0
 שלא כדי מדי. ורוד

יותר. מאוחר תתאכזבו
נמשכים השני המין בני ;

 כעת במיוחד. אליכם
 בכל להשפיע תוכלו

 במחי״ להימצא נעים לאנשים שתירצו, כיוון
שתאמרו. דבר כל כמעט יקבלו והם צתכם,

07*,**,,***,,****א**,**,**,****.**...***.**.**..***..**********************************************************************************

*★
*★!1!*★


