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סרטן
 ההתאמה

 מזל שר
 ריחו סוטו

המזלות
כל לא אגל אפשרית, ביניהם השותפות

 להבנה יעזור ביניהם הדמיון רצויה. בד
 גם אד רבים בתחומים משותף ולעניין

 שניהם בחייהם. לכרסם עלול השיעמום
 ומסורים רגישים דאגנים, להיות נוטים
לשני. והאחד למישפחה לבית,

 המשתנה, מהירח המושפעים הסרטנים
 להתקשר ויעדיפו בחיים גיוון מחפשים
 אן להם זרים ואישיותו שאופיו לטיפוס

 שאיתו עצמם, של לראי מאשר מעניינים,
 לאחד יכנסו כאשר במהרה. ישתעממו

 מי לכל והמוכרים המפורסמים ממצבי״הרוח
ד כדי עד יהיה ולא יתייחס  מהלך״ מושפע נ

הזמני. הרוח
אריה עם סרטן

למרות מאוד ששונים אלה מזלות

 להוסיף יוכלו שכן) (מזל אריה שהשפעות
 מעט מבודדים ירגישו שניהם הבנה, לסרטן

 אהבת - להם המשותף מרעהו. איש
 מושבעים, ילדים חובבי שניהם הילדים.

 שהמצב ככל רבים, ילדים יביאו ונישואיהם
יאפשר. הכלכלי

 את להרשים והרצון האריה של בזבזנותו
 פעם בכל הסרטן את לזעזע עלולים הסביבה

 לנישואים. הסתגלותו את שיאט מה מחדש,
 לבן־זוגו, לסרב ירצה לא בטוב־ליבו, הסרטן,

 לקניית כספים הפעם" ״רק יבקש הלה כאשר
 ימיו את לקצר עלולה זו בזבזנות מותרות.
 שקיימים והחרדה הדאגנות את ולהדגיש

באישיותו.
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 תערוכות, בהרצאות, משותף עניין ימצאו
וספרים. קונצרטים

מאזניים עם סרטן
 קשר מבטיחים לא באופיים ההבדלים

 המאזניים של הוותרנות הרמוני. או מעניין
 לא כולם עם ולהתפשר להסתגל והרצון
 בן של הריחוק אד ביניהם. למריבות יביאו

 מדי רבים ידידים עם וקשריו האוויר מזלות
וחום. בית הרגשת לסרטן יתנו לא

 ויצפה יתאכזב להתקרב, שינסה הסרטן,
 יטעה המאזניים של המקסים החייד לשווא.

 הסרטן של האמונה מחדש. פעם כל אותו
 קירבה, של מידה אותה מחפשים שכולם

 בסכנה. נתון יהיה העצמי וביטחונו יתערער
 לו, תבטיח לא המאזניים של האווריריות

לרגליו. מתחת מוצקה קרקע המיימי, לסרטן
עקרב עם סרטן

 שייכים שניהם מתאימים. מאוד״מאוד
עמו רגשות מבטאים המים למזלות״המים.

 וחיי- גבוהה ריגשית רמה בעל העקרב קים.
 וה־ הקינאה עמוקות. תשוקות גדושי מין

 על-ידי היטב תובן זוגו בן כלפי רכושנות
תכונות. מאותן נקי אינו עצמו שהוא הסרטן,

 יתאימו בן״הזוג על ולהגן לפנק הרצון
שה בזה מוזרות שום ימצא שלא לעקרב,

 ריגשותיו סביבו. בעיקר מתרכזים חיים
ה על-ידי ירוסנו הסרטן של המתפרצים

 הביקורת רגשותיו, עוצמת שלמרות עקרב,
התנהגותו. את המנחה היא השיכלית

קשת עם סרטן
 הוא - לעבר שקשור מה בבל דבק סרטן

 מיש״ של למגילת״היוחסץ סקרנות מגלה
 שורשים. ומחפש למולדת קשור פחתו,
 רוצה לעתיד, עיסוקיו את מייעד הקשת

 בחכמה ניחנו שניהם אופקיו. את להרחיב
 המאמין הקשת, מוגברת. וברגישות טיבעית

ה את אחריו יסחוף כלשהו, בחזון תמיד
 הבנה ימצאו משותפים באידיאלים סרטן.
בעי המושתתים וליחסים להרמוניה ויגיעו

עולם. של ברומו העומדים עניינים על קר
 וביחוד נסיעות, אוהבי ששניהם מכיוון

 יבלו רב שזמן הרי במים, הקשורות נסיעות
שפת״הים. על ובילוי בים נסיעות בבריכות,

גדי עם סרטן

בתזדה עם סרטן
 הם מאוד. מתאימים אלה מזלות שני
 מסתפקים צנועים, הם מעט. דומים אפילו

 הזולת את ולשרת לטפל מוכנים במועט,
 וה- הסדר באופיים. טבוע לחסיד והצייד

 תמצא בביתה הבתולה שתשליט מישמעת
 את תבקר כשהיא הסרטן. אצל חיובי הד

 את הסרטן ירכד המידה, מן למעלה ילדיה
 עצמם את למצוא יכולים שניהם האווירה.

 וב- בנזקקים טיפול - דומים במיקצועות
מלונ רפואה, סוציאלית, עבודה מוכי־גורל,

 בביתם לארח יהנו שניהם מיסעדנות. אות,
הם ותשומת-לב. אהדה למעט הנזקקים את

ויוצרים קוטביים הםבגלגל״המזלות
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מת יותר בבית נמצאים אתם זו בתקופה
 מבחירתכם או מרצונכם תמיד לא וזה מיד

ב זו מסיבה החופשית.
 צורך חשים אתם נראה
 פני את ולשנות לשפר

 גרים. אתם שבה הדירה
מוצי שאתם כספים

בחו 11ב- ביחוד אים,
 לכם דרושים יהיו דש,

 לצרכים יותר, מאוחר
 מבני-המיש- אחד של

ל שיבואו אנשי פחה.
במפ בביתכם התארח

 בחודש. 13ב- ביחוד נעים, מאירוח יהגו תיע
להתעורר. מתחיל משהו הרומנטי בתחום

* * *

 להיות תצטרכו בחודש 13ל־ 10ה־ בין
 מגלים אינכם כלל בדיד מתמיד. זהירים

 אולם להסתכן, נטיח
 השיפוט אלה בימים

 וזה - דיו בהיר אינו
פזיזים, למעשים מביא

לכם. אופייניים שאינם
ל חייבות עקרות־בית

 להתעלם ולא השגיח
הו של מדוייק מביצוע

להפ הקשורות ראות
 היבולים מכשירים, עלת

 נהגים מסוכנים. להיות
 בתקריות ולהסתבך סבלנות לאבד עלולים

יקרות. - הטוב במיקרה או נעימות לא
★ * *

מס אתם דווקא הקשה, המצב למרות
 הכלכלי. בתחום ביחוד רע, לא תדרים

 חשוב במקומ-העבודה
בצו החלטות שתקבלו *

הת וללא עצמאית רה
הת אחרים. עם ייעצות
 אחר מישהו עם ייעצות

 מומחה הוא אפילו -
 אינה החשוב, בתחום

 תערפל היא כי מומלצת,
ה הנכונה. התמונה את
 טובים אינם 13וה- ן!

בת ונסיעות. לטיולים
 ידידים מבוקשים. מאד אתם הרומנטי חום

אליכם. דרך למצוא מנסים וישנים חדשים
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 תצטרכו במיוחד. קריטית היא זו תקופה
 יביא וזה נוספת, אחריות עצמכם על לקחת

 מבחינה בי אם לקידום,
את יבודד זה חברתית

 קצת לתחושה ויביא כם
 - שבזה החיובי מוזרה.

 הכללי היחס הקריירה.
ל יכולים ודרך־החיים

וק מיושבים יותר היות
 שעליהם ידידים בועים.

 יכולים סומכים, אתם
 בעיקר רב, נזק לגרום

לכס שקשור מה בכל
 עלולים לעסקים. טובה לא תקופה פים.

 בכך. שתרגישו מבלי אתכם. ולרמות להונות
* * ♦

 חלשים, אתם טובה. אינה הכללית ההרגשה
 זקוקים אתם גופנית. ולהיפגע לחלות נוטים

 כדאי מנוחה. ליותר
 עצמכם מעל שתורידו

מההתחייבויות, חלק
מא מובנות כאילו שהן

 עלול מאמץ עודף ליהן.
 ה- להתמוטטות. לגרום

 טובים אינם 12וה- 11
הדב המקצועי. בתחום

 מכפי אחרת קורים רים
תיכננתם. או שחשבתם

מס להסיק תמהרו אל
 17וה- 16ה- כשבועיים. להמתין כדאי קנות,
 לנסיעה. כלל טובים ואינם מעייפים מאד

* * *
 או איתכם, העובדים ואנשים מכרים ידידים,
 ליצור להתקרב, מנסים בקירבתכם, הגרים

משד ואתם קשר, יותר
 וריחוק. הסתייגות רים

 האנשים כי חבל, זה
 הבא והשלב נעלבים,

מא נגדכם לפעול הוא
 עם קשרים הגב. חורי
 יכולים עקרב מזל בני

 עדיף ולהביך. לבלבל
 בתקופה מהם להתרחק

 תהיו 12וב־ ג1ב־ זו.
 אנשים עם גם עסוקים
 צפויים זה שסביב אלא מחו־ל. שבאים
כעת. טובה אינה שלכם הבריאות קשיים.
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מאזנ״

 זו. בתקופה מאוד חשוב המיקצועי התחום
 אתכם שמאלצים מפני מבולבלים, אתם

במהי ולהחליט לפעול
להש אסור הפעם רות.
 זה ההחלטה. את הות
 להחמצה להביא עלול

 תפקיד, או פרוייקט של
מצב את לשפר העשוי

הר בטווח הכלכלי כם
 שוב 12וה- 11ה־ חוק.

 הבעיות את ידגישו
 אתם שמהן הכלכליות

 13מה־ השנה. סובלים
 בשטח להפתעה התכוננו בחודש 16ה- ועד
 מחו״ל. להגיע צריך מישהו הרגש. חיי של

★ ★ ★
 עם וביחוד הסביבה, לבין ביניכם מתיחות

 ,11 ב־ צפוייה אחרים, מישפחה בני בני-זוגאו
 - בחודש 13וב־ 12ב־

לוותר. תצטרכו הפעם
 למישהו שיש מה לשמוע

 ולהעמיד להציע, אחר
 במקום רצונותיכם את
 להתאים תצטרכו שני.
 לתוכניות עצמכם את
 אפילו אחר. מישהו של
 לכם נראה לא זה אם

 מאוחר הראשון, ברגע
כך. על תצטערו לא יותר

 עידוד. מוסיפים אחרות ארצות עם קשרים
 בקרוב. ל לחו נסיעה לתכנן תוכלו אתם גם

* * ★
 ההרגשה אחד מצד די-מוזר. שבוע צפוי

 לכל טובים. אינם ומצב-הרוח הכללית
 איזה מתלווה התקופה
 תמיד ולא סמוי, דיכאון

 את מבינים אתם
 אתם שני מצד מקורו.
 כרגע שאפשר חשים
 חשובים. עניינים לקדם

 רעיונות בכל מתעוררים
 תוכלו ולמעשה חדשים,

 העתיד את לתכנן כעת
לקר שקשור מה בכל

 כדאי זה בל יירה.
 של פירסום או דיבורים ללא שייעשה

כרגע. לסמוך אין הבטחות על כוונותיכם.

ר 2{ מב ב  ־ בנו
ר 20 מב צ בד

ר 2ו ב מ צ  • בד
ר 19 א נו בי

 מרעננות פגישות צפויות בחודש 12ל־ סמוך
 או רב, זמן פגשתם שלא אנשים עם ומרתקות

 לפני היכרתם לא שכלל
מ הנוכחית. התקופה

 טובות. עליכם דברים
 ברכות שתגיבו וכדאי

 אתם שעימם לאנשים
 או מבלים עובדים,

מר התקופה כל חיים.
 ליצירת אפשרות על אה

מחו או חדשים קשרים
 שכדאי אלא - דשים

מה כמה על שתוותרו
 - מהם להיפטר הזמן שהגיע שלכם. עקרונות
 מהחיים. ליהנות קצת לעצמכם ולאפשר

* * *
ה מתוחים. מאוד אתם במקום־העבודה

 ואתם המתוכנן, לפי מסתדרים אינם דברים
ולוו להסכים נאלצים

 היו שקודם לאנשים תר
משלכם. ירוד במעמד

 המוטל העבודה עומס
להר מוסיף אינו עליכם

 כל ובתוך השובה, גשה
 מתחילים אתם הלחץ

 המחלות את להרגיש
 זמן שמזה והרגישויות,

,11ה״ אתכם. פקדו לא
יה בחודש 13וה־ 12ה־

 אבל מנוחה. תמצאו לא בבית וגם קשים, יו
 האחראים. אתם - איש תאשימו אל בכך

★ * ★
 בחודש, 13ל־ או 12ל״ שתכננתם נסיעות
 להזיז עדיף וצרות. בעיות לגרום עלולות

 אחרים. לימים אותן
 אתם הרומנטי בתחום

ומוש מבוקשים מאוד
א ההרגשה כים.  של הי

הת וחוסר קלילות
 רוצים אינכם חייבות.

 יותר עצמכם על לקחת
 ומעדיפים אחריות, מדי

להנ התקופה את לנצל
 ועיסוק בילויים אות,

 17וה־ 16ה־ בתחביבים.
 לכם חשוב שאותם אנשים עם אתכם יפגישו
חשוב. למפנה להביא עשוי זה, לפגוש, מאוד

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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