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החודש: מזר

 יריב. להיות הפן חזקה קירבה אחר
 לתופעה להתייחס אין לדעת רק ציין

 ול- להתנקם מבלי בסדר־היום ולהמשיך
דבר, של בסופו לעיקר. הדבר את הפוך

סרטן
מס

 משביע
סוטנים* על

 שם יימצא אוראנוס );1998 (עד שנים
 וסטורן )1995 נובמבר (עד שנים שבע

 שלושה .1991 ינואר עד גדי במזל יימצא
 מישקל ובעלי כבדים כל״כך כוכבים
 להשפיע חייבים אסטרולוגית מבחינה

סרטן. מזל בני על
 עצמו, עם טוב חי אינו וכה כה שבין מי
 זולתו. עם בשלום לחיות גם מצליח אינו

מתנה ואינם שקטים אינם שחייהם מי
 הקורבנות הם וטובה, בריאה בצורה לים
 גם הם הבלתי״רגיל. הכוכבים מצב של

יש■ הדבר ועליהם שנפגעים, הראשונים

לכי רק משפיעים לא כוכבים אולם הם.
להת גם להביא יכול נפטון השלילי. וון

 או זוגם בני כלפי הסרטנים של רככות
הרג את מאוד לעדן יכול נפטון להיפך.

הרמו שוררת שבו במקום בייחוד שות,
אנשים. בין ניה

 הוא רב זמן שם שיימצא השני הכוכב
התרח מיני לכל הגורם אוראנוס, כוכב

 על משפיע ובכלל בלתי״צפויות, שויות
 בצורה להתנהג זולתו ועל עצמו האדם

 ולעיתים לא־מובנת שיגיונית, מוזרה,
אכזרית. אף

עוז יולי, בחודש 23ה״ הראשון, ביום
 למזל ועוברת סרטן מזל את השמש בת

 שסביבן העיקריות הנקודות מהן אריה.
 היכן סרטון מזל בני של חייהם יתמקדו

 להשפיע העתידים הכוכבים ממוקמים
 המזלן מבני רבים של חייהם על

 השביעי, הבית הוא מדובר שבו הבית
 אל שותפים, אל הזוג, בני אל המתייחס

 החיים את מחלקים שעימם האנשים
 זהו ומחייבים. קרובים קשרים ויוצרים

 שהפכו הקרובים נמצאים שבו הבית גם
 גלויים. אויבים להיות הזמן במשך
של- אדם עם קשר יש כמעט אחד לכל

ל בריא אינו שליליים ברגשות העיסוק
 לר- קורבן להיות הופך הוא עצמו. אדם

 אחרים שליליים ולרגשות גשות־הנקם
אותו. המעסיקים
 מזל לבני דווקא מופנית הזו ההערה

ב ליבם, בטוב ומוכרים הידועים סרטן
אישיו וברכות הזולת צער עם הזדהותם

נהפ הם בהם שפגע מי כלפי אולם תם.
 הטוב, הזיכרון ולנוטרים. לנוקמים כים
 להם נותן אינו הסרטנים, בורכו שבו

 שהיה ריב להם, שנעשה עוול לשכוח
 ביחסים וחמורה קלה צרימה כל או להם,

אליהם. הקרובים עם
בפ השביעי הבית נמצא אלה בשנים

 נמצאים כוכבים שלושה כלומר, עילות.
 מזל של השביעי הבית שהוא גדי במזל

14 הכל בסך שם יימצא נפטון סרטן.

ה ר מ ש ק טן, בין ה ר טון ס פ נ
ת וסטורן אוראווס השביעי? והבי

ך י א □ ו י ע י פ ש ת מ ש ו ל ש
□ ׳ ב כ ו כ ל ה ? ע ם י נ ט ר ס ה

+1*
****************

******י* . **

*********י־1
זי******
♦**ן
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי
זי■
זי
זי
זי
זי __ _ £
★

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

מתנה שחייהם מי על מאשר יותר פיע
והרמונית. בריאה טובה, בצורה לים

 לפיזור, קרובות לעיתים גורם נפטון
 לא-נכונה להתייחסות לאיבוד״שליטה,

 רי־ יחסו, לגבי מוטעה ולשיפוט לבן־הזוג
 נכנס שנפטון מהרגע והתנהגותו. גשותיו

 לפרש התקשו סרטן מזל בני גדי, למזל
 בני״הזוג עם המשותפים חייהם את נכון
בכלל. קרובים אנשים ועם

 נפטון נמצא שבהם השנים 14 במשך
 לשגות עלולים הם שלהם, השביעי בבית

 אם מוטעה. באופן המציאות את ולפרש
 הם המוטעה לפרשנות בהתאם יתנהגו
אלי- ולקרובים לעצמם לקלקל יכולים

 אורא- מכוכב המושפעים הסרטנים,
קיצו פתאומיים, שינויים יעברו נוס,

עלו והמוכרת הבטוחה המיסגרת ניים.
 המתח ולהתפרק. לפתע להתנתץ לה

 והמשברים הצרות והפרידות, גבוה יהיה
לבוא. יאחרו לא

 פעולתם לנפטון מתקרב כשאוראנוס
 כלומר, איבוד״שליטה. היא המשותפת

 אנשים ולמה; קורה מה יודעים לא לפתע
הדי בהם נכנס כאילו אחרת, מתנהגים

 או שונים, להיות הופכים היחסים בוק;
 משועמם להיות הופך עצמו שהאדם
 שגורם זה הוא ואז שינויים, ומחפש

)35 בעמוד (המשך

 - במרס 21
באפריל 20

 מיני בכל עסוקים תהיו בחודש 23ה־ עד
והתחייבו חובות מישפחתיים, עניינים

המישפחה. כלפי יות
תקו תתחיל כך אחר

 רבים יותר. נוחה פה
לחופשה, עכשיו ייצאו
ה את וישכחו ינוחו
שעב הלא-נוחה שנה

 יכולים שאינם מי רו.
למצוא יוכלו לנפוש,

ם___________ מ צ ע שונות, הנאות ל
ה בדברים מעיסוק
 ועד עליהם אהובים

 עם מחודשות ופגישות לבילויים יציאה
 מצב-הרוח. את מעלה שחברתם אנשים

★ ★ *
 ינתר. חשובים להיות הופכים נעורים ענייני

 המערים באירען מאוד עסוקים תהיו עכשיו
 המישפחה. בענייני וכן
 אתם עבודה. הרבה יש

ב יסודי לשינו־ זקוקים
 כך ולשם החיים. צורת
 או גישה לחפש צריך
כס ענ״וים שוגה. דרך
 להסתדר. מתחילים פיים

 שממנו הגדול. המחסור
מת באחרונה, סבלתם

 רחוק עדיין להתאזן. חיל
 בבר אבל מהאידיאל׳,

 בתחום המיגהרה. בקצה אור קרן וראית
 חדשים. אנשים תפגשו הרומנטי

* * *
לנ מהכל, להתרחק צורך חשים אתם
והתאוורר. חדשים אנשים לפגוש סוע,

 לשקוע הזמן זה אין
 להתרכז או בעבודה

 אין רציני. בפרוייקט
 לאף סבלנות לכם

 מוכנים ואתם אחד,
 עם במריבה לפתוח

 נכונות יראה שרק מי
 תקלקלו אל חבל. -

 אינכם אם לעצמכם.
לחופש, לנסוע יכולים

 אווירה להשליט נסו
 21וה- 20ה־ סביבכם. ונעימה שמחה

בעבודה. מלכודת לכם מציבים בחודש
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 למעשה אך אחכם. מטרידים כספים ענייני
 או הפרשים מענקים, לקבל עומדים אתם

לכם. המגיעים תשלומים
 לא קצת. להירגע חובלו
 מעכשיו לדאוג. צריך
 מהבחינה יותר קל יהיה

 עם קשרים הכספית.
 מחדל החוזרים אנשים

המורל. את. לכם יעלו
 עצמכם שאחם ״תכן

גסי־ את לתכנן תוכלו
 בנד הבאה. עתכם

 תופתעו קזם־העבודה
 מעמדכם לבם. שיציעו טובה מהצעודעבודה

 מניצול. הזהרו רק מצו״ן. ותרגישו ישתפר,
* * *

 ההרגשה להשתפר. מתחיל מצב-הרוח
 את שליוותה הכבדה, והנפשית הפיסית
מת האחרון, החודש

ש מי לחלוף. חילה
 המזל בתחילת נולדו
ה את להרגיש יוכלו

 ברורה. בצורה הקלה
אינם 22וה- 21ה-

מתאכז אתם נוחים.
המגי מידיעות בים
 אולם אליכם, עות

 ייווצרו מאוד בקרוב
וח חיוביים קשרים
הע במקום אחרות. ארצות עם שובים
 מומלץ. לא חדש. לקשר הזדמנות בודה

* * *
 לבדיקות; לגשת הבריאות. על להקפיד צריך

 לבעיות לדאוג נם תמיד. כמו זה. על ומוסף
שק מי של בריאות
 בדרך אליכם שורים

22ה־1 21ה־ כלשהי.
 התחדשות מאפשרים

שב יחסים והידוק קשר
 קצת סבלו אחרונה
עליכם. שנכפה מריחוק
חיים, אתם עמם בני־הזוג
 ד מתמיד יותר זקוקים
מצדכם. ולביטחון עירור

 ד סיבה להם תתנו אל
 בעבודה ואת. מראים ולא סובלים הם קנא.

בעצתכם. יבקשו הרבה פריחה, חקופח

י1 י ר ו

ם קשורה נעימה הפתעה  המגורים. לתחו
 מה את למצוא יוכל דירה שמחפש מי

 שחושב מי שביקש.
אחר, מסוג שינוי על

המגו לתחום השייך
 זה מרוצה. יהיה רים,

 ויהיה פתאום יקרה
 שיפור מעודד. מאוד
 יעזור הכספי במצב

 תוכניות להגשים לכם
 דימיו- כמעט שנראו

נסי עכשיו. עד ניות
בק צפויה לחו״ל עה

 יצא זה הסביבה, התנגדות ולמרות רוב,
 קשה. קצת יהיה ראשון יום לפועל.

* ★ ★ ★
 על מאוד משפיעה עליכם שנכפתה פרידה

 בקרוב. להיפגש דרך למצוא תוכלו מצב־הרוח.
 שתצטרכו ״תבן כך לשם

 ולארגן כספים להשקיע
 מזו מאוד שונה תוכנית

 לכן. קודם שתוכננה
 מאוד ישפיע שיניע טלפון

 נסיעה ההחלטות. על
 בקרוב. צפויה לחדל

 עומדים במקונדהעבודה
 חשר דברים להתרחש

 לאנשים לב שימו בים.
 נלקדם לעזור היכולים
 ם־שפחה בני מאוד. קובע חודש זהו אתכם.
 סבלנות! חשנמת־לב. הרבה מכם ידרשו וילדים

★ ★ *
 מע- בראש עכשיו עומדות לחו״ל נסיעות
 ומקרו- מחברים להיפרד עליכם יינכם.

 ואתם שנוסעים, בים
מו בהרגשה נשארים

ב 20וב* 19ב- זרה.
 שיחה תהיה חודש

 מי עם מאוד חשובה
הבנ לא עכשיו שעד

 רצו מה בדיוק תם
 להשתתף ניסיון מכם.

 להפ- עשוי בהגרלה 81!/
 או 23ב־ לטובה תיע

 המצב בחודש. 24ב־
 משתפר, קרובים ושל שלכם הבריאותי

מהקודם. נוח יותר הרבה יהיה והחודש

ר- 21 ב מ צ ד  ב
בינואר 19

עקת

 זו בחודש. 20ב־ או ו9ב־ משמחת הפתעה
הדרוש. בזמן בדיוק שיגיעו לכספים קשורה

חובות, להחזיר תוכלו
 לכם לרכוש נם ואולי

 עכשיו שעד חיוני. משהו
 ד להרשות יכולתם לא

מ עם בעיות עצמכם.
 שהיו והסתבכויות, הזוג

 שמחת האחרון. בחודש
עכשיו. פתחן. למצוא
 רעיון יצוץ פלא. באורח

הבע״ה. את לפתור איך
 דורשים ושבת שישי

 של מיכחב בנסיעות. הקשור בכל זהירות
 אתכם. ויעודד פתאום יניע מחוץ־לארץ אהוב

* * ★
 לכם יחזיר הזוג בני עם שיתוף״פעולה

 הכללית ההרגשה הטוב. מצב־הרוח את
 וה־ להשתפד עומדת

בחו יחזור. הפיסי כח
 הייתם האחרון דש

עכ למחלות. חשופים
 להתמודד תוכלו שיו
ידי שיבוא. מה עם

 לעזרתכם יבואו דים
 מי במקומ-העבודה.

 בכם לפגוע שינסה
 מאחורי זאת יעשה
ש מי יש אבל הגב,

 אתם כספית מבחינה אתכם. יעדכן
 הזהרו. כספים. מדי יותר להוציא נוטים

* * ★
 נסו ומרגיזים. מעייפים מאוד 20וה־ !9ה־

 לשוחח חשוב ולשינה. למנוחה זמן למצוא
 ונפגע שייתכן מי עם

לא. או בצדק אם מכם
בחודש. 21 ב־ יותר קל
 מעלייה תהגו למחרת נם

 מהיכרויוח בפופולריות.
 של מביקורים חדשוח,
 לכס יקרים אנשים

[מעו נעימה וסחבוה
 יהיה ראשון יום דדת.
 מהבחינה מדכא מאוד

 יתברר לפתע הכספית.
 חוסר־זהירות בגלל רב כסף לשלם שעליכם
משעות. יהוו וידידים בני־מישפחה מצדכם.
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