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מרים
בנימיוי

החודש: מזר

סרטן
תחזית
שנתית

 בני על שעוברים הקיצוניים השינויים
 מעוררים האחרונות בשנים פרטן מזל

 בקירבתם שחיים לאלה רבות. שאלות
 עצמם הם גם - משתנים שהסרטנים נדמה

 התנהגותם שאישיותם, להודות יצטרכו
שלשום. כתמול אינם לאנשים והתייחסותם

 חזקה השפעה ומהלכם הכוכבים למיקום
 הרגישים אולי שהם הסרטנים, על מאוד
 1980 אוקטובר מאז המזלות. בגלגל ביותר

 אותם שהושיבו ילדים כמו מרגישים הם
 עצומה כשהמהירות פרק, בלונה ענק בגלגל

 פוחדים אם גם לעצור או לרדת ואי־אפשר
לרדת. ורוצים
 את מכבדים ומתמיד שמאז סרטן, בני

 עצמם את להתאים ומשתדלים המסורת
 והמיש־ החברתיות ולמקובלות למוסכמות

 משתנים. שהדברים מרגישים פחתיות,
 והבהלה היומיומי לקיום לדאוג הצורן

 את לערער איים כשמשהו נתפסו שאליה
 מעוצמתו. איבד זה כל - החומרי הביטחון

 תהליך של בעיצומו נמצאים סרטן בני
 אותם מכניס שלעיתים איטי התבגרות

 יהיו הם התהליך בגמר אבל חרדה. למצבי
 השוהה נפטון כוכב יותר. ומחוסנים חזקים
 על משפיע האחרונות, בשנתיים גדי במזל
ואצל לעבודה, התייחסותם לגבי מהם חלק

 על משפיע הוא המזל בתחילת שנולדו אותם
הקרוב. ולסביבתם זוגם לבני יחסם

 (בית השישי בבית נמצא סטורן כוכב
 עימו מביא וכדרכו והבריאות), העבודה

 זה בבית שנמצא אוראנוס, רבים. קשיים
 היום עד כבר הביא ,1981 שנת מסוף

עשו רבים סרטנים לכת. מרחיקי שינויים

 שהם כפי ריגשית, ולא רציונאלית בצורה
 לעמוד נכונות יותר להם יש השנה רגילים.

 שהיא. כפי המציאות על ולהביט האמת מול
 לחלום יפסיקו שהם אומרת לא זאת

 להילחם יתחילו הם עכשיו אבל ולדמיין,
 יקדישו ואולי להם, היקרים הדברים למען
הרוחנית. ולהתפתחותם לעצמם זמן יותר

 שהשנה אלא - בעבודה מהפכנית תפנית
 שלא כדי רבים מאמצים להשקיע עליהם

 בבית השוהה יופיטר, כוכב להיכשל.
 מאפשר הטיבעי, במקומו ונמצא התשיעי

 ועל עצמם על ולהסתכל מרחק לקחת להם
מצבם את ולשפוט באובייקטיביות, חייהם

 1986 בשנת להיות עומד מה כך, אם
(1987 של הראשונה ובמחצית

עבודה
ביותר והבולט החשוב הוא זה שטח

 אינו ,6 לבית שנכנס סטורן, כוכב השנה.
 קשיים מעמיד הוא כרגיל, להמשיך מאפשר

 מצד היחס או לבוס היחס ושעל. צעד כל על
 למיסגרת ההתייחסות וכן לעובדיו הבוס
 משהו בעיה. מהווים אלה כל - עצמה

 דום לעמוד מוכנים לא כבר משתנה,
 כדי ללחץ ולהיכנס אחרים, של לשרותם

 המיסגרת אחר. מישהו של רצונו את לספק
 מוכנים ועכשיו התנגדות, מעוררת הקבועה

 מהפכניים, שינויים לבצע למילחמה, לצאת
קל. לא זה אבל

 מדי יותר בפניהם מציבה 1986 שנת
 שהמצב כך עם להשלים אפשר אולי קשיים.

 ובעזרת לתודעה, סוף־סוף הגיע האמיתי
 השאיפות הגשמת לקראת לחתור הזה הידע

 עצם .1987 בשנת המיקצועי בתחום
 גורם גדי במזל נפטון כוכב של מציאותו
 אותה אין המוכרת שלמיסגרת להרגשה
 כוכב הוא נפטון אבל כקודם. חשיבות
הפרו את מאבדים ובהשפעתו מתעתע,
 אי- שבמציאות לכך דואג סטורן פורציות.

המת השינויים את לבצע יהיה אפשר
בקשים.
 העיקרי. הצרות גורם הוא מרס כוכב
 ייצא ולא גדי, למזל נכנס הוא 86 מרס בחדש

 הנסיגה מצב אוקטובר. חודש סוף לפני משם
 יוני חודש בתחילת החל הכוכב נתון שבו

 אוגוסט. חודש במחצית ויסתיים (הנוכחי)
המתמשך. לביקורו הסיבה גם זו

 העשירי(בית הבית שליט הוא מרס כוכב
 הבית את הזכרנו לכן קודם אם הקריירה).

 השיג־ לעבודה הקשור (העבודה), השישי
 נוספת, אחריות ולקיחת שירות ולמתן רתית
 אחרים. לגבהים הראש את נושאים הפעם

 מעלה. כלפי והכיוון מתחזקות השאיפות
 להתעייף נוטים בנסיגה, נמצא כשמרס

 מעל כוחות שמבזבזים משום במהירות,
 לעיתים הנעשית הרבה והפעילות היכולת,
 האדם של האינטרסים נגד היא קרובות

 רוצים אם אפילו כזו, בתקופה עצמו.
 אינם התנאים כרגיל, יתנהלו שהעניינים
 ייאלצו כורחם בעל זאת, מאפשרים
 או העבודה מקום את לשנות הסרטנים

 המצב נוספים. תפקידים עצמם על לקחת
 שהקרקע היא ההרגשה - קל אינו הנוכחי
 ביטחון ואין לרגליים מתחת נשמטת
סינוצר. במצב לתפמד להצליח שאפשר
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ג מתמיד יותר עסוקים אתם זו בתקופה *
על אף והמישפחה. הבית של מחדש אירגון *
העבודה שבמקום פי ___________ *

מס לא עדיין דבר שום
ה שקיוויתם, כפי תדר
ברי ואין מוזנח די בית
 לתיקון לדאוג אלא רה

חיו אביזרים של דחוף
ה הרוח למצב וכן ניים,
המישפחה. בני של ירוד

מתחי כספית מבחינה
לפ הטבה, להסתמן לה
כסף סכום תקבלו תע
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מצבכם. את שיבהירו - פגישות צפויות *
* . . .
זו, בתקופה טוב אינו שכידוע הכספי המצב .
או לשנות שר שאפ יתכן ללחץ, אתכם מכניס *
________ אבל באנשים, להיעזר *

 לערב חושבים אתם אם
 דחו זה, בעניין אנשים

שי הבא. לשבוע זאת
 יביאו כסף בענייני חות

 כרגע. המצב להחמרת
 בביתכם פתע ביקור
 מישהו שימחת יגרום
 בעבר חשוב מאוד שהיה

אין הודעה, ללא יגיע
ת שההתרגשות ספק
 לא עלולים אתם השבוע בסוף גדולה. היה

למצבכם. תחזרו השני ביום רק טוב, להרגיש

 הכספי. מצבכם של משיפור תהנו השבוע
 ולרכוש לבזבז נוטים אתם זאת, למרות

 ויקרות גדולות רכישות
תג ל מחוי ידיעה מדי.
מעורבים, רגשות רום

ל הזמנה שתגיע יתכן
יו שמישהו או נסיעה,

ה שני - בואו על דיע
מוש כל״כך לא דברים

 בכל אבל אתכם, כים
 על לוותר חבל זאת

ה־ מהשיגרה, היציאה
לג־ מתאים בחודש 25

 לצורך ראיונות או פגישות שיחות סיעות, *
קשים. יהיו 28ה־ עד 26ה־ חדשה. עבודה
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 לאט־ אבל מרץ, וחוסר חולשה חשים עדיין
 שאיפיינה מהקדרות לצאת מתחילים לאט

האחרון. החודש את
בשינויים, רוצים אתם

 בחיים וגם בעבודה גם
 אפשר כרגע הפרטיים.

 בילוי על לחשוב רק
יומיים. או יום בן נחמד

 הסביבה עם המתיחות
 הרגשה מאפשרת אינה

 לנסיעה רעיונות נינוחה,
 על עולים שוב לחדל
 לא זה כרגע אבל הפרק

 להציע עשויים העבודה במקום לפועל. יצא
 קצרה. שמחה זו תתלהבו אל מושכת, הצעה

. . .
 מה מרץ, חוסר ומרגישים עייפים אתם

 דרושה כלל. בדרך לכם אופייני לא שמאוד
להת רצוי מנוחה, יותר
 מפעילות קצת רחק

 ציבורית או חברתית
בחב בבית ולהתבודד

 הקרובים האנשים רת
 אינה הבריאות ביותר.
 תרגישו זאת ואת טובה,
 בחודש 26ה־ בין בעיקר

 להיזכר טוב בו. 28ל־
 אמנותיים בעיסוקים

את להרגיע שיכולים
 לתוצאות יביא לכם שיש הכישרון כם,

 מעניינת. הצעה צפויה התפעלות. שיעוררו
. . .

 קרוב אדם של בבעיותיו עסוקים אתם
 תוכלו לא אולם עצמכם. את ושוכחים

 שיקרה ממה להתעלם
בחודש. 28ל־ 25ה־ בין

הי -לא בפירוש אלה
 כבר ואם שלכם״. מים
ל יצליח לא דבר שום

המורל, את קצת העלות
 חשבון שתעשו כדאי
לבז והפסיקו קצר נפש
 סביב זמנכם את בז

חסרי־ שהם עניינים
 ליהנות תוכלו חשיבות.

 להיות חייבת זו כי אם חדשה מאהבה
הזדמנות. לה לתת לפחות כדאי סודית.
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 מיקצועיים, בעניינים מרוכזים מאוד אתם
ההז וכאן השאיפות, את לקדם מנסים

 בכל להשתמש דמנות
 והדיפלומטיה הטאקט

מאז כבני האפשריים.
בק להיעזר תוכלו ניים
 כדי לכם שיש הרב סם

 ההחלטות על להשפיע
 של או הממונים, של

תלו אתם שברם אלד
מל מאוד הזהרו יים.
 להיעזר או ידידים ערב

החיו ההבטחות בהם,
 לא אלה כל - מדי הקרובה וההתנהגות כים

 להתקדם. האפשרות את יחסמו אלא יעזרו
★ * ★

 לביצוע אפשריות כבלתי שנראו תכניות
 יגיעו שהדברים תחכו אל לפתע. מתממשות

 להתאמץ, צריך מעצמם,
ול לחץ קצת להפעיל

א סיכונים לקחת העז
למ זו, בתקופה חדים.

 לכם יש הקשיים, רות
ל שיעזור מה וזה מזל,
 המיכ־ כל על לגבור כם

 להגשמת שבדרך שולים
 לחשוב כדאי המאוויים.

 תחום של לימודים על
 מה לחדש או - חדש

 לימודים מיסגרת באשמתכם. שלא שהופסק
 חדשה. היכרות צפויה ההרגשה. את תשפר

* ★ ★
 שלמרות היא ההרגשה ירוד, שוב מצב־הרוח
 אינם הדברים - שמשקיעים המאמצים

 לפחות או מסתדרים,
 בעיות הרצוי. בקצב לא

 הפעם מציקות, כספיות
 שדרושים כספים סביב

 החזר או עיסקה לביצוע
 עסוקים עכשיו חוב.

 26ה־ גדולים. בסכומים
 גם קשים יהיו 28ה״ עד

 ה- בריאותית. מבחינה
יכו בחודש 30וה- 29

לטובה, להפתיע לים
 על שלקחתם הימור בגלל אפילו והפעם

הרומאנטי. בתחום הצלחה לכם יש עצמכם.
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 לשפר תוכלו שעברתם הקשה החודש לאחר
 בני כלל, בדרך שקורה כפי אבל. מצבכם. את

 משיגים לא גדי מזל
 משקיעים לא אם כלום

 מאוד חשוב מאמץ.
 ההתייחסות את לשנות

 שבה ולסביבה הזוג לבן
 שתפו עובדים. אתם

להת תנסו ואל פעולה
 על להתעקש או בלט

 לוותר כדאי רצונותיכם.
 להשלים הזכויות, על
ול מנוגדים רצונות עם

כס מבחינה שנוצר. נוח הלא למצב הסתגל
 צפויה. רומנטית פגישה לטובה. תופתעו פית

. . .
 עסוקים עצמכם את תמצאו הקרוב בשבוע

 במקום למנוחה. זמן למצוא יכולת מבלי
 כוחות יחסרו העבודה

ל עליכם ויהיה עבודה
 מישהו של תפקיד מלא
 כשחשוב זה וכל אחר,

 בזמן לסיים להספיק
 על שלקחתם פרוייקט
העבו למרות עצמכם.

 על להשגיח צריך דה,
 טובה שאינה הבריאות,

 כדאי אלה. בימים
 ולבצע לרופא לגשת

 תקופה זו רומאנטית מבחינה בדיקות.
 מעניינים. קשרים בגלל לטובה, שתיזכר

* ★ *
 קשים ימים צפויים בחודש 28רד ועד 25מה־

 אנשים של הרוח הלך ישתנה לפתע במיוחד.
 וזה תלויים. אתם שבהם
 אותם על מאוד ישפיע
בכלל. העתיד ועל ימים

 בידידים להיעזר תוכלו
להו בלי מרחוק שיגיעו

בואם. על מראש דיע
 יהיה בחודש 29מרד

 ידיעה קל. יותר הרבה
קשו וזו תגיע, משמחת

כספיים. לעניינים רה
 להשתתף שכדאי יתכן

 הספורט חובבי טובים. הסיכויים - בהגרלה
הקרוב. בחודש גדולה מהצלחה ליהנות יוכלו
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