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1של המין •חיי
 אינו סרטן במזל הגבר במין, הקשור בכל
 האחרים למזלות־המים בהתנהגותו דומה
 מיני אינו שהוא אומר לא זה ועקרב). (דגים

 קרובות לעיתים לו. חשוב אינו שהמין או
 וסירוב תבוסה לנשים. בגישתו תמים הוא

 את להשיג להצליח אתגר לו משמשים
 אתגרים. על ולהתגבר הבלתי־אפשרי

 לפני עוד תבוסה נוחל הוא רבות פעמים
 נאלץ הוא הכיבוש. בנסיונות שהתחיל

 שהספיק לפני עוד היציאה לכיוון לפנות
פנימה. להיכנס

 הוא שלו לציפיות עונה אינה כשהאשה
 לא מה בדיוק חש הוא להתפכח, ממהר

 את מוצא הוא תמיד לא אם גם לו, מתאים
 שהוא לשכוח אסור לו. תתאים שכן זו

 ומתחשב אדיב עדין, ורגשני, רגיש רומאנטי,
ידיד. בסתם וגם במאהב
 לא למיטתה אותו לגרור שתנסה אשה
 מתחת להתחבא יעדיף הוא בכך, תצליח
 דוגל אינו שהוא משום וזאת למיטה,

 לכך מתנגד ובהחלט המינים, בין בשיוויון
 שנחשבה התנהגות לעצמה תרשה שאשה
גברית. כהתנהגות דורות על דורות

בא ניחן הוא שבו והפורה הרב הדמיון

 אולם המינית, בהתנהגותו גם ביטוי לידי
 הוא פעולה לשתף מוכנה אינה בת־זוגו אם

 ומוזרות דמיוניות ומחשבות בהזיות יסתפק
להיות. יכול היה איך על

 אשתו או חברתו את יאלץ לא לעולם הוא
כרצונה. שלא לנהוג

 לשריונו מתחת יש מה כשמגלים
 נדהמים, ולהיות להזדעזע אפשר הספרטני,

 אמונו, את לעורר הצליחה מישהי אם אבל
 וכמיהותיו, במחשבותיו אותה ישתף הוא

 בה בטוח כשיהיה רב, זמן לאחר רק וזאת
לחלוטין.
 כגינטלמן תמיד ינהג סרטן במזל הגבר
 ליידי. תישאר שהיא זמן כל וזאת מושלם,

דבק עדיין הוא מיושן. הוא רבות מבחינות
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 להעמיד הפחות לכל חייבת היא לאהבה.
 שתסגור לפני מאוהבת, שהיא פנים

 גבר כל חדר״המיטות. דלת את מאחוריה
זאת. להבין יצטרך בחייה

 והדומעות, הגדולות עיניה למרות אולם
 שהצד ברגע אהבה, מלאות כל״כך הנראות

 גם תסתיים - התקרר במיטה שלו
 לנסות טעם אין שלה. העמדת״הפנים

 הפשוטות העובדות את להבין לה ולגרום
 ככה לקבלן. תסכים לא פשוט היא שהן. כפי

לשנותה. לנסות טעם ואין היא,
 היא גם כך סרטן, מזל בן לגבר בדומה

 עליה ללחוץ נסיונות סטיות. אוהבת אינה
 ציבוריים במקומות ביחוד מינית, מבחינה

 לבדו הנמרץ המחזר את ישאירו קולנוע, כמו
המסך. מול

 כי ופרטי, סגור בטוח, מקום מעדיפה היא
 פומבי. במקום מוגנת די מרגישה אינה היא

שלה. המיטה זו ביותר הטוב המקום
 נכונה בה ינהגו אם פרוע. דמיון לסרטנית

 את לקבל עשויה היא זמן־מה, במשך
 אמונתה על״ידי מונחית כשהיא הדברים

המניע. היא שהאהבה
 זה הזמן כל להתנשק הסרטנית בשביל

 אם בשבילה. הכל היא האהבה תענוג. חצי
 היא יותר, לו חשוב שהמין לה משדר הגבר

 קצר זמן תוך אך לה, מפריע שזה תראה לא
 לחדש לא מדוע תירוצים אלף לה יימצאו

 יהיה אפשר קצר זמן וכעבור המיפגש. את
אחר. מישהו עם אותה לראות
 לה לתת וצריך פינוק, להמון זקוקה היא
 חזקות זרועות בין והגנה. ביטחון של הרגשה

מאושרת. הסרטנית תהיה וגבריות,
 מוזרים קרובות לעיתים הם שלה הזוג בני

 במשיכתה מתבטא זה לעיתים ומשונים,
 מאוד, מבוגר לרוב מגילה, רחוק שגילו לגבר

 היא אם תלוי - ילד כמעט לחילופין או
 לזו או אבא, המחפשת לטיפוס שייכת

 מאוד זה מסוג קשרים אך בן. המחפשת
סרטן. במזל כשמדובר נפוצים

 בכל ביטוי לידי באים שלה מצבי־הרוח
 ברור המין בנושא שגם כך בחיים, תחום

 נתפסת היא לעיתים מושפעת. שתהיה
 את למסור מוכנה היא שבו מוזר, למצב־רוח

 לטובת כולה המציאות את ולאבד עצמה
 כאשה להציגה יכול שונה מצב־רוח אך המין.
 מאוד שרחוק מה - ואדישה מרוחקת קרה,

מהאמת.

 אותן נשים: סוגי שני שיש באמונה
 המתאימות ואותן לנישואין המתאימות

להרפתקות־אהבים.
 ממנר יצפה הוא מנוסה, מאהב שהוא ככל
 ללמדה מתכוון שהוא דבר בכל עניין לגלות
 לו יאמר אם תיעלב שהיא לכך מוכן ואינו
הרצויות. התגובות מהן

 זו אופן בשום לעשות לה שאסור מה
 קודב במשהו התנסתה כבר שהיא לו לומר
 לפניו פותח שהוא להאמין רוצה הוא לכן.

 שאיננ לרגע יחשוב אם ונפלא. רחב עולם
 בקונכיו ויסתגר יחזור אותה, ומחנך מלמד

ובהזיותיו. שלו
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מין בין להפריד מאוד מתקשה הסרטנית
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 הטיב* בסביבתבם להסתדר קל כך כל לא
 עיסוק בכל או בבית בעבודה אם עית,

ש היא ההרגשה שהוא.
הת־ את עוצרים אנשים

 שמים או קדמותכם
 - בדרככם מיבשולים

אנ מצד בא לא זה אם
 התנאים אז שונים שים

 אין נוחים. אינם עצמם
 השקעה שדרושה ספק

 כדי וכוחות רב מרץ של
א בעיות על להתגבר

 או לנסיעה תוכניות לה.
 בני עם לוויכוחים אתכם גוררות חופשה

 התעוררות. - הרומנטי בתחום המישפחה.
* * *

 8ב־ בעיקר להדאיג ממשיך הכספי מצבכם
 בזמן מעניינת תופעה זוהי בחודש, 9וב־

 מגיעים אתם - האחרון
 לפתע ואז הדאגה, לשיא
 לא ממקור עזרה באה
 לרוב שזו אלא צפוי

 קצר לזמן רק מספיקה
 המשיכו כן ועל בלבד

 חיי בהוצאות. לחסוך
את מעסיקים החברה

 שיחות אלה בימים כם
 ונסיעות פגישות טלפון

או יכולים אלה רק -
 הקצת הרות ממצב לצאת לכם לעזור לי

 האחרונה. בתקופה עליכם ששורה פסימי
* * *

 להיות לפתע הופכים וכספים עבודה ענייני
 קיימת האחרון בזמן התעניינותכם. במרכז

 סיכונים לקחת נטייה
 התחומים בשני גדולים
 רצוי אינו וזה האלה,

 9וה- 8ה״ זו. בתקופה
קלים, יהיו לא בחודש

להסתכסך, נוטים אתם
 לאנשים להעיר לריב,

 עובדים אתם שעימם
 יתכן'שהם - חיים או

 נכון מטפלים אינם
 אבל הכספים, בענייני

ש כדאי בנסיעות דבר. תפתור לא מריבה
לתאונות. נטיה יש - זהירים מאוד תהיו

 שונות. עסקות על שחושבים מביניכם אלה
עלו ערך יקרי חפצים של קניה או מכירה

 מתוך טעות לבצע לים
ה־ בחיפזון. לפעול נסיה
אי כספים לבזבז נטיה

 אך לכם אופיינית נה
 בימים אתכם סוחפת

יו שתהיו כדאי - אלה
 כשאתם מזהירים תר

ובר בכספים מטפלים
בחו 9וה־ 8ה־ יקר. כוש
 להשקיע מכם ידרשו דש
 שבה למשימה רב זמן

יח זה מאיש עזרה לבקש יכולים אינכם
לישון. הקפידו אתכם ויעייף יתיש ליש

סוס1
 ־ ביוני 21

ביולי 20

נ ח או ],] [1
 במאי 2ו

ביוני 20

 נראה אינו אלה בימים לכם שקורה מה כל
 שהבל לחשוב עשויים ואחרים חוץ, בלפי

 זה אבל כרגיל, מתנהל
 מאוד אתם כך. לא

ומתו מותשים עייפים,
 אתם בעבודה חים.

 את לנהל מתקשים
ונת כרגיל, העניינים

מעצ במיכשוליס קלים
 ושעל. צעד כל על בנים
 מעוניין שמישהו יתכן

 מתוך עליכם להקשות
 ה־ בהצלחתכם קינאה

 כאילו דברים לכך מעבר אבל מיקצועית
 דבר. לעשות אבשר ואי משליטתכם יוצאים

* * *
 9וה״ 8ה־ עכשיו. חשובים מאוד החברה חיי

 לעיסוקים מתאימים ימים אינם בחודש
 יהיו שהם מכיוון כאלה.
ב־ אך ומעצבנים. קשים

 תוכלו בחודש ג1וב־ 10
חד מהיכרויות ליהנות

מחוד ומפגישות שות
וקרו־ ידידים עם שות
הת עימם שהקשר בים.

 אינם 13וה־ 12ה־ רופף.
11■ !* * פ לנסיעות מתאימים *

 ישיבות שיחות. גישות.
 אתם חשובים. וראיומת

 להסתכסך וכן בתאונות. להסתבך עלולים
קובעת. עתידכם על שהשפעתו אדם עם

81129

 אלה, בימים מאוד חשוב המיקצועי התחום
הת מעוררות לכם שמוצעות עבודה הצעות

 לא הפעם אך לבטויות,
לעצמ להרשות תוכלו

 של המותרות את כם
ולהתלבט. זמן לקחת
 להפסיד עלולים אתם
 תפקיד או' עבודה מקום
מ אתכם לבסס שיכול

 וכן הכספית הבחינה
ה לביטחונכם להוסיף

 לבצע כישרונכם עצמי.
 מוטל אינו העבודה את

 את לבצע להעז זה שצריך מה בל בספק.
 במהירות. להחליט כלומר - הראשון הצעד

* * *
בפ מחדש אתכם מעמידים בחודש 9וה־ 8ה־
 לא דרישות מכם דורשים כספית בעיה ני

 עצמכם ואתם הוגנות
 מה על להוציא נוטים
ד על או הכרחי שאינו

תה לא שלעולם מה בר
ק כל ממנו. מרוצים יו

 הוצאה או השקעה ניה
לד כדאי גדולה כספית

 היכרויות בשבוע. חות
 לכם גורמות חדשות

 עשוי הכל להתלהבות
 בדרך במפתיע לקרות
 וקצרות רחוקות נסיעות אבל צפויה הפחות
 צרורה. בצרה בקלות אתכם לסבך עשויות

* * *
 או שלכם הבריאות קשה, קצת הרוח מצב
 והאווירה לדאגה, לכם גורמת קרובים של

ב מסביבכם הכבדה
לרוחבם. אינה החלט

 שאתם כספיות עסקות
ע אלה בימים מבצעים

 עם בשיתוף לעשות דיף
סומ אתם שעליו אדם
האינטו הפעם כים,

ו מטעה שלכם איציה
והנ הנבונה העצה אילו
מ דווקא תבוא בונה

תת אל אחר, מישהו
 שבוע תוך לדעת ותיווכחו זאת קבלו עקשו.
שוב. עולה לחו״ל נסיעה נכון. שזה וחצי
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בדצמבר 20

 אתם לפתע מבולבלים, קצת שאתם נדמה
 משבחים אנשים פופולאריים מאוד נעשים

 המין ובני עבודתכם את
 נמשכים-אליכם השני

בקש לפתוח ומעוניינים
 לחדש או חדשים, רים

 כדאי שנפסקו. יחסים
פרופור על שתשמרו

תיסח־ אל נכונות ציות
 לשגות הנטיה אחרי פו

ש ולהאמין באשליות
 או רוצים שהייתם מה
 רוצים שהייתם מי את

 ומאזניים בתולה מזל בני שלכם. יהיה אכן
 קשה. מציאות מול אתכם להעמיד יכולים

* * *
 שנקרא מקום מאותו לזוז רוצים הייתם
 אינכם ממושך שזמן נראה דרכים. פרשת

הר הדרך את מוצאים
דוו לאו ומדובר צויה,

 המיק־ התחום על קא
ש מה כל כמעט - צועי

בי מטפלים אתם בו
ל לכם גורם אלה מים

זהי היו התלבטויות.
 בענייני בטיפולכם רים

 שתמתינו ורצוי מגורים,
ל שתגיעו לפני כשבוע

 אותו סופית. החלטה
 בקשרים - הרומאנטי התחום לגבי הדבר

 מוזרים. טיפוסים מכירים אתם חדשים
★ ♦ ★

 הקשור בכל מאוד חשובים בחודש 9וה־ 8ה־
 לדרכו מסכימים אינכם אם גם לעבודתכם

ל כדאי לא הבוס של
 שלא רק לא התווכח

 אלא כלום מזה יצא
 הגבלות עליכם שיטילו
 לכם יהיה קשה שאותן
ב ג1וב־ 10ב־ לשאת

 ליהנות תוכלו חודש
ו חברתיים במיפגשים

מידידים בעידוד לזכות
אפילו להתארח שיבואו _____________

מוקדמת. הודעה ללא
 לא מסתבכים, קצת אתם הרומאנטי בתחום

בקירבתכם. שגר מי כל אל להתקרב כדאי

אר 20  - בינו
אר 18 בפברו
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