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מרים
בוימינ׳

החודש; מזד

סרטן
 עולה עולה

העולה האונה
 ביותר והקשים החשובים הדברים אחד

 העולה. האופק זיהוי הוא באסטרולוגיה
 ואת השמש, מזל על״פי נקבעת האישיות

 את מציין תארין־הלידה לדעת. קל זאת
השמש. מזל

 אם רק לקבוע אפשר האופק מזל את
 נולד שבה המדוייקת השעה את יודעים
 זוהי - פשוט נשמע זה לכאורה, האדם.

 רבות אמהות אבל להשיג. שקל אינפורמציה
 לפעמים הזה, החשוב הנתון את זוכרות אינן

 בשעה היתה ששעת־הלידה בטוחות הן
 בית״החולים עם בבירור אך מסויימת,

 גדול לחלק גדולות. טעויות למצוא אפשר
 שעת- את לברר דרן אין בכלל מהאנשים

 של בתיאור להיעזר כך, אם אפשר, לידתם.
 כאן סרטן. מזל בהשפעת שתתקבל הדמות

וה האישיות ההופעה, של תיאור ינתן
 היה העולה כשמזלו שנולד מי של התנהגות

 השעות לגבי מושג, נותנת הטבלה בסרטן.
 עולה אופק בחשבון בא שבהן המשוערות

בסרטן.
תזו על מקפיד אינו ואם מעוגלת, צורתו

 הירכיים קצר, גופו משמין. הוא נכונה נה
 הדבר ואותו קצרות, ורגליו ידיו רחבות,

 מפותח החזה והרגליים. הידיים כפות לגבי
 חזה יש כזה עולה אופק עם לאשה ובולט.

בולט. החזה הגבר אצל ואפילו משופע, גדול

 - במרס 2ו
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 נופלים. וכאילו כבדים העליונים העפעפיים
 המקביל העליון, והחלק ועבה, קצר האף

הש ירח. צורת לפנים פנימה. נוטה לעיניים,
 נשיקה. ומזמינות חושניות מלאות, פתיים

 ולהיות לנשק אוהב מאוד כזה אופק בעל
 יוכלו בנשיקותיו שזוכים אלה מנושק.
ביותר. הטוב כנשקן עליו להמליץ

האופק השעה המזל
סרטן בבוקר 6*4 סרטן
סרטן בלילה 4־2 אריה
סרטן בלילה 2*12 בתולה
סרטן בלילה 12*10 מאזניים
סרטן בערב 10*8 עקרג
סרטן בערב 8*6 קשת
סרטן אחה״ב 6*4 גדי
סרטן אחה״צ 4*2 דלי
סרטן בצהרייס 2*12 דגים

סרטן בצהריים 12*10 טלה
סרטן בבוקר 10*8 שור
סרטן בבוקר 8*6 תאומים

 בקצרה: לסכם אפשר הנוכחי מצבכם את
 חדשים במצבים ונפגשים מבולבלים אתם

 שאינה בצורה ומגיבים
 עם המצב לכם. מוכרת

מ אתם קשה, בני-הזוג
 הסבלנות את אבדים

להתר צורף ומרגישים
הפרי ואם מה, לזמן חק
 תבוא לא הזמנית דה

 על־ידי תוצע היא מכם,
המ בעבודה הפרטנר.

קל, יותר הרבה לא צב
 את מוצאים אינכם

 או לשנות תנסו אל בינתיים אבל מקומכם,
לחופשה. לצאת עדיף לוחץ, אם לעזוב.

* * ★
וזקו עייפים אתם כללי שבאופן אף־על־פי

 עצמה התקופה מתמיד, מנוחה ליותר קים
שומ יום מדי רעה. לא

ידי עם נפגשים או עים
ה וחדשים. ישנים דים

מתכנ שאתם תוכניות
 אבל לפתע משתנות נים

מה נהנים אתם לרוב
סוב אתם בבית שינוי.

אביז של מבעיה לים
 שמתקלק־ חיוניים רים
טל מכונת־כביסה. לים:
 אלה תופעות זה. מסוג דבר כל או ברז פון,

 הקרובים. השבועות בשלושת אתכם ירגיזו
* * *

נהי בעת זהירות דרושה בחודש וב־סג 9ב־
 להתקלקל עלולה המכונית נסיעה, או גה

 וחשוב פשוט דבר בגלל
ב ג2וה״ ה״גג שנשכח.

במיוחד, קשים חודש
 תסתכסכו ששוב יתכן

כ בני־המישפחה, עם
 עם יותר לבלות דאי

 כספים ענייני ידידים.
בי אתכם מדאיגים די

סי בלי ולא אלה, מים
להש צריך עכשיו בה.
 חפצים לאבד לא גיח

 עיסקה כל לדחות ומומלץ כספים, או יקרים
ארוך. לטווח אתכם המחייבת כספית

 דברים לתאר ויוכל טוב זיכרון לו יש
היום. קרו כאילו הרחוק בעבר שקרו

 הוא עייף וכשהוא בהקיץ, חולם הוא
 באמצע או הטלוויזיה מול בקלות נרדם

 זו עליו האהוב המקום ידידים. בין מיפגש
 ולהינתק לישון אוהב הוא שבה המיטה,
מהכל.

 צורת-ההליכה ונעים. שקט נמוך, קולו
׳ טיול. מזכירה
 אלה ביותר האופייניים הדברים אחד

 מי תמצא לא גלגל״המזלות בכל התלונות:
 המישפטים להתלונן. כל-כך שמרבה

 מתחשק כך כך ״לא הם: פיו על השגורים
 בעבודה להתחיל לי בא שלא ״איך לי",

 בבר אני היום מחר, זה את ״אעשה הזאת",
 לי, כואב ״אוי נפוץ: הכי והמישפט מדי." עייף
 אני נשיקה, לי ״תן גם: יש חולה." בטח אני
נשיקות." בלי יכול לא

 בענייני- נאמן אינו בסרטן האופק בעל
והוא בן״הזוג את שהשיג לאחר אהבה.

 שמטפל למי רגישים מאוד בחודש 10וה־ 9ה־
 מבצעים שאתם פעולה כל כספיים. בעניינים

קפדנית, בדיקה דורשת
 אפשר שבהם ימים אלה

להפ או המון להרוויח
 - גדול מידה בקנה סיד

וה ה־גג בכם. תלוי זה
ב לנסיעה. מסוכנים גג
 יתכן בחודש ג4וב־ גג

ב להישאר שתצטרכו
 שלכם מחלה בגלל בית.

ה־ מבני מישהו של או
 ג6וב־ ג5ב־ מישפחה.

 מישהו הרומאנטי בשטח הפתעות צפויות
 ויוצא-דופן, חדש מעניין, ויהיה אתכם יפתיע

★  ** ♦
 נוטים אתם טובה, אינה הכללית ההרגשה

להת ובצורך בחוסר״מרץ מרגישים לחלות,
הדורשת מפעילות רחק

־0 אתם הסביבה עם סים ^ 0 7 
■ שאיג- דברים אומרים ^ ׳

 אליהם, מתכוונים כס
 נבון לא אתכם ומבינים

 ב- בעיות גורם זה בל -
 וא- חברים עם עבודה.

■0)823)0■ המישפחה. בני הם פילו
■■11(^1*?וזו■ <כדא הקרובה בתקופה

ב זהירים יותר שתהיו
 טוב, כל״כך לא מצבכם לכספים. שקשור מה

 המצב. את לשפר סיכוי אין גם זו ובתקופה
★ * *

 לבעיות. גורמות מזמן לא שהתחילו ידידויות
 וגם ידידים עם - קשרים סוגי שני על מדובר

מש־ משהו זוג. בני עם
לכם וקשה לפתע תנה

 בצורה מתנהגים הזוג 0^ / ^ נ
 מתרחקים הם מוזרה,

• עצמם, בתוך ומסתגרים
 בעיקר בולטת התופעה

 ב בחודש. ג2 וב גג ב
 יבולים אתם ג4וב־ ג3

 שאינה טעות לבצע
 אל הכספי, לתחום קשור וזה לכם אופיינית

חשוב. מיסמך כל או חוזה על לחתום תמהרו

מאזניי

 להרפתקות עיניו את נושא הוא בו, בטוח
 לפתע לעזוב מובן הוא לפעמים חדשות.

 הכירו לא כאילו מבן־הזוג, ולהתעלם
מעולם.

 מאחר במפה, הירח למיקום לב לשים יש
 המפה ושליט סרטן מזל שליט הוא שהירח

 וכן נמצא, הוא שבו המזל זה. במיקרה
 מאוד הכוכבים, עם יוצר שהוא הקשרים
 הסרטן תכונות - טובה בקרינה קובעים.

 ההשפעה - רעה בקרינה יותר. בולטות יהיו
 סטורן של מיקומם ניכרת. פחות הסרטנית

והמישקל. הקומה על להשפיע ׳כול ויופיטר
 נמצאים כלומר, - עולים כוכבים כשיש

 - הראשון בבית או האופק בסביבות
מכך: תושפע מאוד ההופעה

 שינויים על חושבים אתם האחרון בזמן
 יש ובכלל המגורים, או העבודה במקום

 צורת את לשנות צורך
 ברגע הנוכחית. החיים

 מומלץ לא מאוד זה
 מה כל שינויים, לבצע

עכ יכול יפה שהתפתח
 הציפיות להיעצר. שיו

ומסתמ מאוד גבוהות
 עד שהיה מה על כים

 התקופה אבל עכשיו,
לשינו מתאימה אינה
 להשלות נטיה יש יים.

 תוצאה. לשום מביא לא וזה עצמכם, את
 וקשים. מעייפים מאוד - 12וה״ 11ה״

★ ★ ★
 צריך ועדין, רגיש מצבכם העבודה במקום
 וביכול־ בידיעותיכם ביטחון מעודף להיזהר

העבו ביצוע לגבי תכם
לכ שנראית טעות דה.

 חשיבות חסרת אורה
ש לצרות לגרום יכולה

להשתח יהיה קשה מהן
 לא עקרב מזל לבני רר.

 לדברים לב לשים קשה
 קטנים בעצם שנראים

 לאחרים. עניין וחסרי
במקו שאינם דיבורים

 יכולים הממונים עם מם
 שתפעלו חשוב לכן אליכם, היחס את לשנות
 מחשב. של בעזרתו מתוכנתים אתם כאילו

★ ★ ★
 ארובות או קצרות בנסיעות שקשור מה כל

 בחודש מה״סג בעיקר לאכזבה, לגרום עלול
 את לדחות עדיף ואילך.

 אם אפילו בי התוכניות,
ה - יתקיימו הנסיעות

הנו יושגו. לא מטרות
ל ממשיך הכספי שא

 חשוב בינתיים הטריד,
 להוצאות להיכנס לא

 לא זה אם גדולות
הברי בנושא הכרחי.

מעודד, לא מצבכם אות
 לבקר שתיאלצו ויתבן

 15ומה־ קשים יהיו 12וה־ 11ה- הרופא. אצל
ועמוסים. מעייפים ימים יהיו 19ה״ עד
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 חמוץ פרצוף שמנמן, קטן־קומה, - שמש
 רזה קטן־קומה, - מרקורי חמוצה. והבעה

 ועב״ מוצק נמוך, - ונוס מרושעת. והבעתו
 פניו, על צלקות בעל נמוך, - מרס בשר.

 לרגוז. נוח רע, מזג ובעל חסר״זריזות
 פניו וגדול, רחב גבה-קומה, - יופיטר
 חוש-הומור. טוב, מזג בעל וסגלגלות, מלאות
 פניו חולני, מראה בעל רזה, נמוך, - סטורן
 אוראנוס עוקץ. ומבטו כהות עיניו כעורות,

 ופנים מרשימה הופעה בעל רזה, גבוה, -
 עיניו וחיוור, רכרוכי מראה - נפטון יפות.

 שמן גוף - פלוטו להשמין. נוטה מימיות,
 משאיר קודרת, הבעה בעל מבט מעודן, ולא

 מעורר לא להסתיר, מה לו שיש הרגשה
אמון.

ל יכולים הקרובח הסביבה עם היחסים
ת השתפר א  וחו־ המתחים הקרוב. בשבוע מ

 בשבוע שהיו ההבנה סר
לתיקון. ניתנים שעבר

רוח במצב אתם עכשיו ■7■
' / ׳ ' י י ■ • קצת אבל סלחני, יותר י

■1^ ■ את להסביר מתקשים ^
= = * ב־ ג2וה־ ה־גג עצמכם. 2■

ם אינם חודש מי  מתאי
נסי־ או פגישות לקביעת

6 6 0 1 0 6 בתחום משותפות. עות ■1
 לפעול תוכלו העבודה

 עצמכם את לקדם כדי
 בשטח רצון. ישביעו והתוצאות ג,4וב־ ג3ב־

 שונה. תקופה כעת מתקרבת - הרומאנטי
* * ★

 אלא שינויים, מתרחשים העבודה במקום
 מהמצב. ליהנות יכולים אינכם שבינתיים

ק לעבוד נאלצים אתם
 סובלים יום ומדי שה,

מעכ בריאותית מבעיה
ההבט ומפריעה. בת

וה לכם שניתנות חות
 להתקדמותכם קשורות
 אמינות. אינן בעבודה

 לסמוך יכולים אינכם
 עצמכם על רק איש, על

 אם היטב בידקו בלבד.
 לכם מבטיח השינוי
 מתשובה הימנעו חייכם. על מלאה שליטה

 קשים. בחודש ג2וה־ ה־גג הימים מחייבת.
★ * *

 מצד - מוזרים מאוד יהיו בחודש ג2וה־ ה״גג
ש אנשים עם תיקשורת ליצור תוכלו אחד

 חשוב מאד עימם הקשר
 קשה השני מהצד לכם,
 יחסם מהו להבין יהיה

אלה. ליחסים האמיתי
ה את לברר תנסו אל

לשי לגלוש או דברים
 רק זה רציניות, חות

מהם. אתכם ירחיק
 מכבידה קצת העבודה

ל קשה מהרגיל, יותר
ש הדברים את סיים

 לכם. תעזור קצרה חופשה התחלתם. בחם
הציפיות. על עונים אינם וגדי אריה מזל בני

 בפברואר
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