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מהמ מנותק המזל, של החלש הטיפוס
 להשתנות רצון כל לו ואץ עצל הוזה, ציאות,

 הוא משהו. להשיג כדי מאמץ להשקיע או
 להלחם מוכן ולא מאבק כל על מראש מוותר
 בחזקה מתקשר הוא שהיא. מטרה כל למען
 או חפץ זה אם לו, ששייך או לו שיש מה לכל

 ונוטה רגיש מאוד בקלות, נעלב הוא אדם.
הססן, הוא עצמיים. ולרחמים למצבי״רוח

לו. להחניף קל יציב. לא החלטה, יכולת חסר
 נעלב הוא במישפחתו. תלוי מאוד הוא

 מתסביך־ וסובל חסרי־חשיבות מעניינים
 תסביך רק לא שזהו נדמה ולעיתים נחיתות

לאמיתו. המצב אלא
 הרף ללא תשומת״לב למשוך מנסה הוא
ש כדי בקיצוניות, ולהתנהג להגזים ונוטה

 את ישכח או לרגע ממנו יתעלם לא איש
 הסביבה התעניינות את למשוך כדי קיומו.

 נטיה וזוהי להיפוכונדריה, נוטה אף הוא בו
סרט יש לשימצה. וידועה מוכרת סרטנית

 פיסית חולים עצמם את להפוך שיכולים נים
 ועצמאות גאווה מהם. שמתעלמים פעם בכל
לסי אצלו מתחלפים ויאוש ישע חוסר מול

 בהתקפים שוקע הוא ארוכות תקופות רוגין.
חר חולניות, מחשבות עצמיים, רחמים של

ודיכאונות. דות
ממצבי״הרוח מושפע כל-כך הוא לעיתים _

 עם הקשר את קצת מאבד שהוא עד שלו,
 סוחפת כשסערת-רגשות ביחוד המציאות,

 כשהוא פרופורציה. כל ללא כיוון, לכל אותו
 קשה אך מייד, בוכה תמיד לא הוא עצוב
 ושקוע אבוד כל-כך מישהו למצוא יהיה

וחוסר־ישע. עצמיים ברחמים
 הבכי, את לעצור אי״אפשר בוכה, כשהוא
דליים. למלא יכולות והדמעות

 בן אצל למצוא אפשר קרובות לעיתים
 לאמו הקשר אדיפוס. לתסביך נטיה סרטן
ולאנ לו מפריע פעם ולא מדי, ותלותי חזק
עימו. החיים שים

 לשאת מסוגל לא אופן בשום שהוא מצב
 לא בן־זוג לו אין שבה תקופה בדידות, זוהי
 פשוט הוא קורה, זה אם אצלו. בחשבון באה
 בן־הזוג את למישנהו. אחד מבן־זוג עובר
ההר את לו ולתת להחליש אז מסוגל הוא
 מרופט סמרטוט מאשר יותר לא שהוא גשה

 עלוקה כמו אותו לתאר אפשר וסחוט.
מבן״הזוג. הרגשות את המוצצת
 כדי אהבה המון סרטן לבני להקדיש צריך

 מספיק. לא כלל בדרך זה וגם מרוצים, שיהיו
 להחליט קל לא הסרטנים של לבני-זוגם

 ואיזה אמיתי שלהם ממצבי־הרוח איזה
מזוייף.
 הסרטנים אצל המשונים הדברים אחד
 - לוקחים שהם שכמה הוא, הזה מהסוג
 מספיק לא פעם אף די. אומרים אינם לעולם
ועוד. עוד לקחת ממשיכים להם.

 רגישים שהם עצמם על יאמרו הם אומנם
בח דבר יתנו לא עצמם הם אולם וטובים,

זרה.
 של מיזוג הם הסרטנים רוב המזל, למרבה

 החזק או והשלילי, החיובי - הטיפוסים שני
 כדי עד טיפוס למצוא שנדיר כך - והחלש

 כאן הנזכרות תכונות אותן שכל חלש כך
 נוטה אופיים אם באישיותו. יימצאו אומנם

 לסבול קשה באמת אזי השלילי, לצד מדי
אותם.
 שלילי, כל-כך טיפוס נמצא באמת ואם

 קשר ונוצר להכירו קשה ראשונה שבהיכרות
 קשה אזו עושים מה - לנתק רוצים שאותו
סרטן. ממזל להפטר מאוד

מהם? רהפטר איך)
משי זוהי סרטן מזל מבת או מבן להפרד

 עבו־ ממש זוהי בלתי-אפשרית. כמעט מה
שהוא עד וקשור, תלוי כך כל הוא דת״פרך.

 שאי־אפשר עד ״נצחי", בדבק דבוק ממש
 אוחז כאילו הוא ממנו. להתרחק או לנתקו
ממ ללכת לאמו לתת המסרב ילד כמו בבגד

נו.
 קשה, לתקופה תביא נכונה לא התנהגות

לשאתו. שקשה לעול יהפך הקשר
 היא מהם להפטר ביותר הבטוחה הדרך

 עד האשליות, כל את מהם להוציא פשוט
 דמות להמציא מסוגל הוא שבהן. האחרונה

 בן־הזוג את שיכיר וחשוב קיימת, שאינה
 חזק, היה הקשר שבה בתקופה שהוא. כפי
 באמת הסרטן מה לדעת היה אפשר כבר

 טיפוס הקרין בן־הזוג אם בן־הזוג. על חושב
 ההיפך את שיקרין כדאי אזי ומתחשב, נוח

ל מבלי ונוקשה, קשוח להיות ושיתחיל

 קצת עם ובכיות. תחינות לבקשות, היענות
 מאותה להשתחרר לבסוף יהיה אפשר מזל

ומגבילה. קושרת כובלת, הערצה
לס מכדי מדי הגון יהיה סרטן במזל גבר

 מסו- ובמיקרים הרומאן, את בעצמו יים
 על זאת תקח בת-זוגו אם לו יוקל יימים
 מבן־זוגה להיפרד שמנסה אשה עצמה.

 תפקיד עצמה על שתיקח כדאי הסרטן,
 על ביקורת מעט - במיטה במיוחד כפול,

תזיק. לא שלו המינית הטכניקה
 מזל־סרטן מבת להסתלק שמנסה גבר

 ומאוויה. לצרכיה רגישות לחסר ליהפך צריך
 ואת שלה הבישול את לבקר צריך הוא

 כביכול פעם מדי בה ולנזוף במיטה, ביצועיה
בה. פוגע שזה להרגיש מבלי
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הרא בחלק אתכם יעסיק הבריאות תחום
 שנדמה כפי חזקים אינכם השבוע, של שון

תע שלא ועדיף לכם,
 יותר עצמכם על מיסו
ל יכולים שאתם ממה

 מדובר אם אפילו שאת.
 או חופשה נסיעה, על

 על לדבר שלא טיול,
 אז גם שיגרתית, עבודה

 להשקיע נוטים אתם
 מה עצומים, מאמצים

 אתכם להחליש שעלול
הרו בתחום מאוד.

 לעבוד צריך אך חדשות, היכרויות מאנטי
 השני. הצד את לשכנע כדי מאוד קשה

* * *
 ימלאו וביקורים נסיעות חברתיות, פגישות

 מראש. מתוכנן לא זה אם אפילו זמנכם את
 עצמכם את תמצאו

 ו־ אנשים בין מעורבים
תקו לאחר מתעודדים

מבע סבלתם שבה פה
 ובעיות בריאות יות

 ה־ זאת, ובכל אחרות.
 עדיין בחודש 17וה־ 16

 הקשור בכל רגישים
 של או שלכם לבריאות

 18ב־ מישפחה. קרובי
 נוטים אתם בחודש

 ביתר שתנהגו כדאי הזוג, בן עם להסתכסך
 חלוקים. אתם שעליו נושא בכל זהירות

* * *
 נוטים אתם כספים, ענייני דאגותיכם בראש
 הדאגה למתת מדי, אופטימיים להיות

 זה בתוככם. המכרסמת
 במזל כשמדובר אפשרי

 אחד מצד תאומים,
 ביזבוז שני ומצד דאגה

 בה שיש השקעה או
 השבוע סיכון. מדי יותר

 להשקיע מכם דורשים
 מעשה בכל מחשבה
 פעולות עושים, שאתם

 של דחפים לפי הנעשות
אתכם. מסכנות הרגע

 קשישים קרובים או הורים של בריאות
בחודש. 20ל־ 18ה״ בין דאגה לעורר עלולה
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★
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 אך השבוע, גם להגיע עשויות עבודה הצעות
 שכדאי בטוח לא מפתות, מאוד הן אם אפילו

 יש בחיוב. ולענות למהר
 הרים להבטיח נטיה

 יכולת מבלי וגבעות
ההבט מאחורי לעמוד

 כדאי שלא כך חות,
 עבור בטוח מקום לסכן
 יכולה שאינה הצעה

 מבחינה ביטחון. להביא
 מתחילים אתם כספית

 יהיה וחבל - להתאושש
 שהשגתם מה את לסכן

 לבזבז נוטים אתם כהרגלכם, שלא עכשיו. עד
 וחשבון. דין כל לעצמכם לתת מבלי כספים

* * ♦
ומות מרץ חסרי עייפים, אתם לכם, קשה
 בעבודה ולנוח, חופשה לקחת הזמן זה שים,

 את מעצמם הוצאתם
 הרזרבית האנרגיה כל

 את לחדש הזמן והגיע
שר נראה המצברים.

 לב ישימו לא מכם בים
ל ומתכוננים זי לעצה
 משימות עצמם על קחת

 אינן אלה - קלות לא
 לתחום דווקא שייכות

 לא אתם אך העבודה,
במאמ לחסוך רגילים

ה בתחום כלשהי. בעשיה כשמדובר צים
 מוחלטת. סודיות על שימרו - רומאנטי

* * *
 לכם גורמת עליכם המוטלת האחריות

 עצמכם על שלקחתם יתכן גדולה, מתיחות
 אתם הפעם מדי, יותר

למע סיכונים לוקחים
 וכישלון הרגיל מן לה

 עלול שהוא סוג מכל
 הטוב לשימכם להזיק
ה בהכנסותיכם ולפגוע

ה־ עד 15מה־ כספיות.
 עלולים אתם בחודש 17

מוט החלטה להחליט
 עד כספים ולסכן עית
ה מן רציני, הפסד כדי

 18ב־ דבר. מביני אנשים עם להתייעץ ראוי
מעניינת. מהצעה תיהנו - בחודש 20ה־ עד
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שו או נוספת לעבודה בקשר ההתלבטויות
 לא דבר שום אתכם, להעסיק ממשיכות נה

 מהירה החלטה ללא יזוז
 זה מצידכם. יוזמה או

מע לא במאמצים כרוך
 מקום בהחלט יש טים,

כו מרץ, זמן, להקדיש
 למצוא כדי והעזה חות

ו טוב מקום לעצמכם
 ספק אין יותר. מעניין
 תשיגו לא מאמץ שללא
 מלהסתכ- הימנעו דבר.

 שעימם האנשים עם סך
 סוף- הגיע הרומאנטי בתחום עובדים. אתם
 הסופית. הדחיפה את לתת הזמן סוף

* * *
 השוהים אנשים עם קשרים או לחדל נסיעה

 כל כעת, הפרק על עומדת משם באים או
 לכם שיש סוג מכל קשר

 דורש אחרות ארצות עם
זהי התנהגות זאת בכל
עלו ואתם מאחר רה,
 החוק, עם להסתבך לים
 בסדר. שאינכם מפני לא

ידי מחוסר פשוט אלא
 אחר. או זה פרט של עה

 שבו שבוע זהו בכלל
 להסתבך נוטים אתם

הרו בתחום החוק. עם
 קשרים מבוקשים, יותר הרבה אתם מאנטי
 האלה. בימים מתחילים ומעניינים חדשים

★ * ★
 דווקא לאו אתכם, מדאיגים כספים ענייני

 כאן שמדובר יתכן מעבודה, שבאים כספים
 של רכוש או כספים על

עלי שבהם המישפחה,
 של בריאותם לטפל. כם
 דורשת מישפחה בני

 אל זמן, להקדיש מכם
יו מאוחר בכך, תזלזלו

•להת עלולים אתם תר
 17ה־ עד 15ב״ חרש.

 לנסות כדאי בחודש
בהגרלות, מזלכם את
 הסכום לא זה אם גם

 מאוד שהיה אדם עם מיקרית פגישה הגדול.
בכם. לפגוע עלולה - בעבר לכם חשוב
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 בענייני עסוקים תהיו בחודש 17ה־ עד 15ב־
 שונה מקום אחר חיפוש דירה, מעבר מגורים,

 הדירה של שיפוץ או
הרו התחום הנוכחית.

 אתכם מעסיק מאנטי
 אתם אלה, בימים רבות

 מבוקשים יותר הרבה
ממג והופעתכם מתמיד

 עד 18ה־ ומושכת. נטת
 שנתפרו ימים הם 20ה־

 את תחמיצו אל לאהבה,
 לבריאות ההזדמנויות.

 21 ב־ להתייחס צריך
 ממקור להגיע עשוי כסף סכום בחודש. 22וב־

 סודיות. על לשמור כדאי אך צפוי, לא מאוד
★ ★ ★

 בימים אתכם מדאיג מאוד העבודה תחום
 מצד מקומכם, את מוצאים אינכם אלה,
ו קשה עובדים אחד

הכו כל את משקיעים
 ומהצד במעשיכם, חות

מ אינה העבודה השני
 לקראת אתכם קדמת

 אתם שאליה המטרה
 מתסכל די זה שואפים.

 מלהס- הימנעו ומרגיז,
 הסביבה, עם תכסך
במהי מתלהטים אתם
 לשלוט יכולת מבלי רות

 על משאירים שאתם הרושם בהתפרצויות.
 האלה. בימים מאוד חשוב - הסביבה

* * *
 יהיו אלה בימים לידיכם שיגיעו כספים
להוצי נוטים אתם אבל לכם, נחוצים מאוד

 נכונה לא בצורה אם
אופ עודף נבונה. ולא

 לכם לגרום יכול טימיות
יותר. מאוחר הפסדים
מצ הרומאנטי בתחום

 מאוד שבוע לכם פה
 עכשיו ומלהיב, סוער

 קשרים לסיים תוכלו
 שתוכלו כדי מסובכים,

ברי מקשרים ליהנות
 בני יותר. וטובים אים

 בני לרמז. ומחכים אליכם נמשכים סרטן
העצמי. הביטחון את לכם מוציאים עקרב
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