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מרים
בנימיני

החודש: מזל

סרטן
 צבו׳ מה

 השנה
לסרטנים*

 סרטן מזל בני נאבקים רב זמן זה
 בשנים היומיום. חיי עם ומתמודדים

 צץ פעם בכל להרגל. הפך כבר זה האחרונות
 מוצאים ושוב צפוי לא ממקור קושי איזשהו

 לקראת צוללים סרטן מזל בני עצמם את
 לעבור. עליהם שאותה הבאה, המשימה

 בריאות מבעיות סבלו הם האחרונות בשנים
 ולגביהם קרובים. בני״מישפחה ושל שלהם

 לבן או להם קורה זה אם הבדל שאין רק לא
 בהם יפגע שזה מעדיפים היו הם מישפחה,

להם. ביקרים לא ורק
 בעייה לגביהם שהיוותה נוספת נקודה

 חסרו לא זה בשטח גם העבודה. היתה
 התקופה את לעבור ניסו אמנם הם בעיות.

 לא כלום כאילו ולהמשיך שינויים, ללא
 בלתי־אפשרית, משימה היתה זו אך קרה,

 שינוי ביצעו אכן מהם רבים דבר של ובסופו
 וחלק בתפקיד, במקום־העבודה, מהותי

עיסוקם. את שינו גם מהם
להת להמשיך להם גורם לשינוי הצורך

 את מצא כבר חלקם דרכם. את ולחפש לבט
את למצוא מתקשים עדיין האחרים הכיוון,

 להם, חסרים לא ודימיון כישרון מקומם.
 מקומם את שוב לבסס יצליחו הם ובעזרתם
 שהפעם אלא חדשות, מהצלחות וליהנות

 מאלה אחרים. תחומים או כיוונים אלה יהיו
 סבלנות רק דרושה לכן. קודם עסקו שבהם

ואמונה.
 בשנת סרטן מזל לבני לקרות עומד מה

!89־88

 ואוראנוס שבתאי נמצאים אלה בימים
 לכמה קשת למזל חוזרים הם בנסיגה.

 הסופי המהלך את שיעשו לפני חודשים,
 שנים שבע שם ישהה אוראנוס גדי. למזל
 מכיוון שנים. שלוש - שבתאי ואילו

 נישואין כמו רגיש כל״כך בשטח שמדובר
 הולך באמת מה להבין כדאי ושותפויות,

להתכונן. עליהם ולמה להם לקרות
 יציבה קבועה, למיסגרת זקוק שבתאי

 כל ומנתץ אוראנוס שובר לעומתו ומוכרת.
 המרדנות, את המפעיל הכוכב זהו מיסגרת.

 והאינדי- העצמאות החופש, חיפוש את
 בתלם ללכת מוכן אינו הוא ווידואליות.

 עושה הוא כך לשם חדשות. דרכים ומחפש
 בלתי־ ושינויים לניתוקים ומביא מהפכות,

צפויים.

 מזל לבני 88־89 שנת כך, אם תיראה, איך
סרטן!
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 דראמתי מעבר היה פברואר בחודש
 ואוראנוס, שבתאי הכוכבים של וחשוב
 השישי מהבית כלומר גדי. למזל קשת ממזל

 לבית והבריאות) העבודה (בית שלהם
 גלויים אויבים נישואין, השביעי(שותפויות,

 אי- חשוב כה למעבר לזולת). והתייחסות
 סרטן בני ואכן, מישקל. לייחס שלא אפשר

 למרות המעבר, השפעת את היטב הרגישו
גדי. מזל של הראשונות במעלות שהתבצע

 גורמים משני סרטן מזל בני יושפעו איך
 בבית ישבו אשר באופיים, המנוגדים אלה,

 מחפשים סרטן בני שהרי שלהם! השביעי
 השנים וקביעות. יציבות שייכות, ביטחון,
 הם בסתירות. מאופיינות יהיו הבאות
 כל־כך פשוטים אינם שהדברים ימצאו

 בין מנוגדים, צרכים שני בין וההתלבטות
 לבין הקבועה והמיסגרת אהבת־הבית

קלה. תהיה לא בעצמאות, הצורך

שי הסרטנים ביצעו האחרונות בשנים
 קשה, היה אמנם זה המיקצועי. בתחום נויים

 למצוא הזדמנות להם ניתנה 1987ב־ אך
 או מעמד, לעצמם ולמצוא חדש כיוון להם

 שהיו ההשפעות יותר. יוקרתיים תפקידים
 כך ימים, לאורך יציבות הבטיחו לא אז

 להם קשה להם, שהיו ההישגים שלמרות
 זה בעניין וגם השיגו, שכבר מה על לשמור

 מביטחון ליהנות ומתקשים נאבקים הם
ומקביעות.

 מאפשרים אינם אובייקטיביים קשיים
 ולשכוח לעבודה לצאת בבוקר, לקום להם
 בבעיות נתקלים הם יום בכל הדאגות. את

 על להתגבר יצליחו הם אולם אחרות.
 ותנאים מקום־עבודה וימצאו הקשיים

 ביטחון ביתר לתפקד יוכלו שבהם נוחים
 כאשר כן, לפני קביעות. מהרגשת וליהנות

העשירי(בית הבית טלה, למזל מרס יכנס

 ואוואנוס שבתא■
 השביע■ רביח עובדים

 שבתא■ שדסו־טן.
 למיסגוווז. זקוק

 אותן. מנתץ אוואנוס
הדברים? יתיישבו איו

 לא־קלה, תקופה יעברו הם הקאריירה),
לא־קלים. מאבקים להם וצפויים
 ועל- ובמאבקים במילחמות קשור מרס
להיאבק הכוח את לאדם מעניק הוא פי־רוב
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 המין בני עם אתכם מפגישים 23ה־ או 22ה-
ולמבו לתיסכול מרמת הפגישה אך השני,

 אינו אליכם היחס כה.
ב להמתין וצריך ברור,

 לפני בשבועיים סבלנות
יתב ביניכם שהדברים

עו הכספי בתחום ררו.
 באופן שיפוד לחול מד

ממ יבוא והוא מפתיע
שק מה כל רחוק. קור
ש* בריומת לענייני שור
 ל- הקרובים ושל לכם
הש בעייתי יהיה כם,

ת כך על לתת ויש בוע,  ולגשת הדעת א
 ולטיפול. רפואיות לבדיקות בדחיפות

* * *
 נד 24ל־ 22ר.־ ב־ן אתכם סטדדה שוב הבריאות

 חדינוח לתופעות ברצינות להח״חס רצו חודש
 או 25נד מחודשת פרשה

 לחשוב לבם חנחס 26ב־
קש חידוש על ברציווח

 זה ברגע אך שנותקו. םר
 מה. צעד לבצע רצוי לא
 אס פרידה. יהיה שפו ב׳

 שבועות, שלושה תמתינו
ול ברורה. תהיה התמונה

 לשאר נזק ׳נרם לא פחות
מ אתם שבהם הקשרים
 שאתם הכספים עורבים.
 את להדק מומלץ בתקציב. חור נורמים מוציאים
 לא־הכרחיוח. מרכישות ולהימנע החנורה

* * *
 האחרונה בתקופה חיים אתם שבו המתח

 לע- בקשר מתלבטים ואתם השבוע עולה
ובק המיקצועי תידכם

 בני- של לבריאותם שר
 הרב המתח מישפחה.

ול להתפרץ לכם גורם
 במיוחד יחסים, קלקל

 שהשפעתם אנשים עם
 27וה״ 26ה- חשובה.

במיוחד. קשים יהיו
בג מריבות מתלקחות

 ו- פעוטים עניינים לל
התקו חסרי־חשיבות.

 קצר זמן תוך לחלוף עומדת המלחיצה פה
לכם. שמציקות לבעיות פיתרונות ויימצאו
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 השבוע אילם טוב. זיכחן כבעלי מוכרים אתם
 את בכך ומכעיסים וסתבלבלם שוכחים אתם

 ממהרים אליכם. הקרוב־ס
בהאש אתכם להאשים

הרגי צודקות. שאינן מות
 זמצב־הרוח שלבם. שות

לק עליכם מקשים הבבד
 שנרמז ילדים, ביקורת. בל

הול־ במישפתה, לדאנה
■מ ואתם וסחחזק־ם כים
 יש יותר. רגועים להיות דם

 להשאיר שלא לב לשים
יוכ שאליו במקום חחפוח

 לא־נסן מינון נלחת להתבלבל נסיה יש להגיע ח
 זהיר־ס! והיו מאוד הקשח בתרופה. לטעות או

* * *
עלו בחודש 2ב-נ או 22ב״ שתקיימו נסיעה

מונ ואי-הבגות תקלות אכזבה. לגרום לה
של ההישגים את עות

ע אתם חתרתם. מענם
 ומחוס- חלשים ייפים,

ל קשה קצת רי-מרץ.
ה האנשים את שכנע

 עתידכם את קובעים
 שהצעותיכם המיקצועי

מר אתם טובות, אמנם
 מעט שאיבדתם גישים

 לכם שהיתה מהשליטה
 האחרונים. בחודשים

 אינם והתקלות העיכובים הקשיים, למרות
 המיקצועי. עתידכם על ישפיעו ולא רציניים

* * ★
 זה בחודש. 24ר־ 22ה־ בין להניע עשוי ססם־כסף

 לאחר אבל ובהתשת־ק־פוח, בכעס ילווה אמנם
 ד המניע את תקבלו בירור

לכם, יעזור שמאד מה כס,
 הכלכליים הקש״ס לאחר

 האוד בתקזפה שעברחס
 אינו בחודש 25ה־ חנה.

 או אירזח לנסישח, מתאים
 לא־קל יום 1זח ביקזריס.

ולעח. בבית להישאר נדצר
 אתם הסביבה עם ביחסים

 !להניע להתפרץ מסהדם
 וקיצזד נמהרות למסקנות

 עצביכם. על ולשמור רנזעים להיות נסו מדי. יוה
בחיים. שטח בשום שינו״□ לבצע הזמן זה אץ
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 26ל* 24ת- בין להגיע עלולה לא״קלה בשורה
לברי ודאגה עייפות חשים אתם בחודש.

 בריאותם או אותכם
א בעבודה הורים. של
ש לעבוד נדרשים תם
 נם ואולי נוטפות עות

 מי של תפקיד למלא
 אך מהעבודה, שנעדר

ל תיזכו שבקרוב דעו
ויוקר מעניינת הצעה
לקידוט־ הקשורה תית,
ההנ עם ביחסים בם.
ש סמבות כל או הלה

 תכונה הסקס, זהירים. שמהיו כדאי היא
 זו. בתקופה חשוב מצטיינים, אתם שבח

* * *
 ררך שתמצאו ׳תבן הפרק. על עולה לחו״ל נסיעה
 צדך אך •שוות. ושאיפות תוכניות להנשים טיבה
 ובאי־ ביסנדנח הכל לתכנן
 מסר שאנשיס משום טינת
 רק החמננה את רנאים ימים

 בחד ואח. לשמת בחלקה.
ק הדברים יהי! הבא דש
 באיס ליסודם ינחר. לים

 יכר נאחס בחשבנן עכשיו
ח תחום על לחשוב לים
 ד חובלו שבו ומעניין רש

 שקשורים אלה השתלם.
 להיות צדכים במישפטים

 לכם לעלוח יכולות אי־הבעח מאוד. זהירים
 החוק. על לעבור שלא להיזהר מומלץ ביוקר.

* * *
 הלחץ אתבם. להסריד שבות כספיות בעיות

ל אתפס להביא יכול נתונים אתם שבו
נכונות. לא החלטות

אמו המישפחה כספי
ת אל לבם. לעזור רים
 במקורות להיעזר נסו

ל הזמן זה אין אחרים.
 לרכוש או עיסקות בצע

יתב חדשות. רכישות
יו הרבה ששילמתם רר
 ולא שדרוש ממה תר

מהרכי ליהנות תוכלו
קרו של בריאותם שה.

 להשמין הנטיה התייחסות. דורשת בים
מישטר. על להקפיד וכדאי השבוע, גוברת
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 ה־ עד 22ב־ וחגו להתרנשוח ינומו עבודה ענייני
הסמ אח מכם לקחת מנסה מישהו בחודש. 24

 פרוייקט על והאחדות כות
 שליטה לכס היחה שבו

לעז יבוא! מ-ידס מלאה.
 בחר 27ב־ א! 26ב־ רתכם

ח1י והם דש.  להשפיע כ
מבלב־ בני־הזוג לטובתכם.

 משתנה יחסס אתכם. ד□
לס־ נחוניס הס ליום. מיום

ב תחרגשב אל צב-רוח.
 •חס מלהיב. להמנע ראי

לה יבול סצידכס תובעני
 דרך כבר אין ושמשו רצוי שאמו קיצוני לצעד ביא

 רבה. ושינה חה1םנ לבראזתבם דחשות חזרה
* * *

 מעורבת. להרגשה לבם יגרום חברתי מיפגש
 לראות אמיתית שימחה תחושו אחד מצד
 ד החברים כל את שוב
שמש הרגשה שגי מצד

של ביחס השתגה הו
כי מחפשים אתם בם.
 שונים. וחברים חדש וון
בחודש 26וב- 25ב־

 מעניינת הצעה צפויה
 עבודה. בענייני וחשובה

 לכם תוצע שהפעם ♦תכן
 זמן לה שציפיתם הצעה

ל תמהרו אל ממושך.
 לפגי העניין את לשקול צריך התלהב.

 מבלבלת. די תקופה זוהי להשיב. שממהרים
* * *

 להתחשב יס1ב1מ אינם בני־הביח בבית. מתיחות
ה בשאר נס עריכם מקשה תה שלכם בבעיות

 שונים אביזרים תחומים.
 לכם וגורמים מתקלקלים

 וד לא־צפויות. להוצאות
 צפר נוחים. לא 28ה־1 27

מי עבודה, בענייני סיכסוך
 קשר הייתם שאליו שהו
ב בא אחכה .פה1תק דם

 אך מוצדקות, ד דרישות
 לבוא מוכרם אמכם אתם

למ שגורם □ה לקראחנ.
 קר נהתפרצרנת כעס תח.

מ החדשים הקשרים הרזמאוט׳, ם1בתח לרות.
שזותקן. הקשרים חידוש על תישם אכזבים.
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