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בנימינימדים

 בין הקשו
המיסבוים  
והמזלות

הא מילות משלושת כאחד שור, מזל
 נ־ מתקשר מכלם, הארצי ואולי דמה,

 קשר שורשיות, ליציבות, אסטרולוגיה
 בן כאשר ולרכוש. לבית לקרקע, חזק
 מתכוון הוא בית, לעצמו מוצא שור מזל

 בו ולמצוא רבות, שנים בו להתגורר
 חום, — מבית מצפה שאדם מה כל את

וביטחון. שלווה נוחיות,
 מסויי- חשיבות ניתנת באסטרולוגיה

 מה■ חלק ומשמעותן. לספרות, גם מת
 בין קשר שיש מאמין, אסטרולוגים

 יכולתו לבין גר, אדם שבו הבית מיספר
סיפ כל ואושרו• שלוותו את בו למצוא

 על השליט מסויים, לכוכב מייוחסת רה
חיו השפעתו שלפעמים כלשהו, מזל על

ובלתי-נוחה. קשה ולעיתים בית,

1 ר30 מ* בית
 ,100 ,10 מיספר בית גם להיות יכול

 מסיפרה יותר יש כאשר וכו׳. 37 ,2$ ,19
 והתוצאה הספרות, את מחברים אחת,

מתייח שאליה הסיפרה היא הסופית
סים.

 השמש את מייצגת — 1 — הסיפרה
 — 1 שמיספרו בית אריה. במזל השולטת

 יראה לא לעולם הוא ייצוגי, לבית נחשב
 — שבו המיוחד ופשוט. רגיל כבית

 המכבדים אנשים בו גרים היחודיות.
יוקר אנשים בו ומבקרים עצמם, את

שמו אנשים בו גרים על־פי״רוב תיים.

 לעתיס״קרובות מעמדם. לחשיבות דעים
 במרכז הם יצירתיים, אנשים עצמם הם

 הם בביתם. מבקר מובחר וקהל החברה,
 הבית לביתם. שייכנס למי בקשר בררנים

ב מוקף בצורתו, מרשים להיות אמור
וב בטוב־טעם מסודר והוא נאה, גינה

 בית האופפת האווירה חמימים. צבעים
להר יכול הבית לעיתים מייוחדת. כזה
 במקום כלומר, השני, לכיוון קיצוני אות

 בצורתו ובולט מוזנח הוא מטופח, להיות
 גר כזה שבבית ייתכן הבלתי״שיגרתית.

ושאינו ליצירתו, מוקדש זמנו שכל אמן,

 בו נכנסים וידידותיים. נוחים אנשים
 ליד חונות רבות מכוניות רבים. אנשים
 ותנועה. חיים שוקק בו והכל הבית.

 ומורגשת בו, מתארחים רבים אורחים
רבה. פעילות

 ב- עוסקים בו המתגוררים האנשים
 חלקם — ומגוונים שונים מיקצועות

 אנשים בעיקר אך רוח, ואנשי אמנים,
 זהו לחברה. הקשורות בעבודות העובדים

אווי סביבו אין בו. שגרים שמורגש בית
הרג נותן הוא ומרחיקה, מסוייגת רה
קשו כזה בית דיירי ומזמינה. נוחה שה
עבו ולפעמים הנאה, לשם בנסיעות רים

 פיטפוטים, גם בנסיעות. קשורה דתם
מת שכנים בין מריבות ואפילו רכילות
וה המעורבות בגלל כזה, לבית קשרים

השכנים. בין שנוצר קשר

 אוהבים דייריו לכן — לנסיעות גם
נוסעים. וגם נסיעות,

מ בית

מי בית
 מיספר וכו׳. 30 ,21 ,12 ,3 להיות יכול

 במזל ושולט יופיטר את מייצג 3 —
 התפתחות, מסמל יופיטר כוכב קשת•

 זהו זו, מסורת ולפי ושפע. התפשטות
 מירפסת, לו נוספת הזמן. כל שצומח בית
 לבית להוסיף שניתן מה כל או חדר, או

הזמן״. עם שגדל ״בית זה כזה.
לאח- וגם דת ללימודים קשור יופיטר

 2 מיסכו ׳,1011 נחשב 1 מיסנו בית
 סומן,1 נמזו השורט היזח, את מייצג

לשבתאי 8־1 דוחס קשור 6 ו סב מי בית

 וכו׳. 40 ,22 ,13 ,4 להיות יכול
 כוכב בחסות נמצא — 4 — מיספר

 כזה בבית דלי. במזל ושולט אוראנוס
 חיים דייריו ונעימה• ידידותית אווירה
להח מצליחים אינם כמעט אך בשלום,

 על- משביעת־רצון. בצורה הבית את זיק
 האדמה בנייה, פגמי מוצאים פי־רוב

 בעת בחישובים טעות שהיתה או שוקעת,
 בזמן שינויים נערכים לעיתים בנייתו.
 שהוא איזה נשאר מכן ולאחר הבניה,

כש זה. מסוג משהו או למעלה, סדק
 זה הבית, את ולשפץ לשנות מנסים
 אין שלפחות או בלתי-אפשרי, כמעט
 שינויים שנערכים ברגע מהשינוי. סיפוק

 לא שהוא מכיוון מספקים. אינם הם
לשינוי. נועד

מומ שהם אנשים בו גרים בדרך־כלל
טיי מהנדסים, כלשהו: בתחום חים
 בבית ואסטרולוגים. טלוויזיה אנשי סים,
 בלתי- דברים להתרחש עלולים כזה

 שיג- לא בצורה חיים דייריו גם צפויים,
 בו והתחלופה ובאים נוסעים הם רתית.
 גרים מהדיירים מחצית לפחות רבה.

קשו אנשים בו גרים לעיתים בשכירות.
 האווירה זאת ולמרות קפריזים, או חים

ונעימה. חופשית בו

מי בית

 בית מקום, מכל ביתו. את לטפח מתפנה
״יחוד״. על מראה תמיד — 1 — מיספר

ח י מ ב
 וכו׳. 200 ,20 ,11 ,2 להיות יכול
השו הירח, את מייצג — 2 — מיספר

 לעיתים- עממי, בית זהו סרטן. במזל לט
בו גרים הדיירים. בו מתחלפים קרובות

אנ מתגוררים כזה בבית לכן חיות. בת
 לעיתים מלומדים. או מאמינים, שים
 שעוסקים או דת, בענייני עוסקים הם

 להן שאין לאמונות, השייכים בדברים
 וההגינות המוסר כלשהי. דת עם קשר

 הם וחיות־בית צמחים לדייריו. חשובים
והש תרבות כזה. מבית בלתי״נפרד חלק
 יושביו. עבור משמעותיים מאוד כלה

 פתיחות של הרגשה הזמן כל בו קיימת
השאר, בין קשור, יופיטר והתפתחות.

 וכו׳. 50 ,311 ,23 ,14 גם להיות יכול
 — מרקורי לכוכב קשור — 5 — מיספר
 שקל בית ובתולה. תאומים מזלות שליט

 תמיד 4 מיספר בבית אותו, לתחזק
 5 במיספר ואילו שיפוצים, מתבצעים

 נשאר. הוא כך שנבנה, כפי בעיות, אין
 נעים טרי, יראה שתמיד כך מתוכנן הוא

 הוא בו, להתגורר שנעים בית זה ורענן.
בטעם. ומסודר לטיפוח נוח

שמת או סטודנטים, בו מתגוררים
 חברים באים ללמוד. על-מנת בו אספים
אירו חיים, רוח בו ויש לימודים, לצורך

ב חברתיים. ומיפגשים תרבותיים עים
קל- לשחק על-מנת נפגשים אחרת רמה

)74 בעמוד (המשך
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 אך התקדמות, חשים במקום־העבודה
 מיב- צצים ההתקדמות ולמרות רב, הלחץ

בלתי־צפויים. שולים
מלח להימנע מומלץ

 מיסמכים על תום
 להתחיל או חשובים,
וגדו חשובות בעיסקות

 חייבת הגישה לות.
 איטית זהירה, להיות

 עם היחסים ושקולה.
 הם גם השני המין בני

 בתקופה פשוטים אינם
 הקשורים או — זו

 יאלצו וקבועה ממושכת במערכת״יחסים
 בחיים. בני-זוגם למען ויתורים לעשות

¥ ¥ ¥
 עם להפגישכס עשוי המיקצועי העיסוק

הר רגילים. ש׳אתם מכפי אנשים יותר
 חוסר־שקט, של גשה

 המונית תנועה בגלל
כס מבחינה מסביב.

 לחץ חשים — פית
 כסף להוציא ונאלצים

 לא שאותם דברים על
 יתכן בחשבון. לקחתם
 בדאגה עסוקים שתהיו

 ידידים של לבריאותם
 הדברים קרובים. או

ה קשורים הטובים
 והפתעות חדשות הכרויות למסיבות, שבוע
 משתוקקים. אתם אליהם השני המין מבני

¥ ¥ ¥ י
 שבו והמדכא המעייף למצב־הרוח הסיבה
די זה. בשבוע תתגלה לאחרונה חשתם

ש ופיטפוטים, בורים
יבהי לאוזניכם, יגיעו

 שהיו דברים לכם רו
מב וסודיים. חבויים

— .בריאותית חינה
בלתי-נוחה, התחושה

להי שתיאלצו יתכן
 על- רופאים עם פגש
ההר את לשפר מנת
 מבחינה הכללית. גשה

 תקופת זוהי כספית
 שונים, עסקים לבסס על־מנת מצויינת
לסמוך. יהיה אפשר שעליו בסיס ולהכין

ובע מתחים שיהיו יתכן השבוע בתחילת
חופ לתכנן רצוי לא המישפחה. בחיי יות

 גס מישפחתיות, שות
 בייחוד עסקים, ענייני

 בנסיעות הקשורים אלו
 זהירות טעונים קצרות,

 שבו שבוע זה רבה.
 בצורה אמון לתת מסוכן

 שאפילו מכיוון עיוורת,
שעלי קרובים, ידידים

 עלולים לסמוך, ניתן הם
 בגלל לאכזבה, לגרוס

ל מיותרים דיבורים
הנאה יגרמו ילדים נכונות. לא אוזניים

ספורטיביים. עיסוקים גם כמו ושימחה,
¥ ¥ ¥

 העבודה גם השבוע. מאוד עסוקים תהיו
 ומתשומת מזמנכם ניכר חלק דורשת
 שזה ההרגשה לבכם.
 לקידום הטוב הזמן
 אך נכונה, הרגשה היא

 ממחמאות להיזהר יש
 מהן. להסתנוור ולא

הסו התקופה בתוך
 שתיאלצו יתכן ערת

 בחובות לשאת לפתע
הי וצבאיות. מדיניות

 כספים, מביזבוז זהרו
 מסויים שסכום למרות
 תי- אך לכך, אתכם יפתה לכיסכם שיכנס

 נעימה. כל״כך לא פיננסית הפתעה תכן
★ ★ ★

 ויח־ שילך מחודש, במרץ יתחיל השבוע
 ב־ בפניכס שיערמו הקשיים נוכח לש

ל גס מקום־עבודתכס.
תקו צפוייח סטודנטים

וחרדות. מתח של פה
 והרגישות ההתרגשות

 התקופה את המלווים
 לטעיות לגרום עלולים

ש מכיוון מיותרות,
 זו בתקופה למעשה

 לעבור מסוגלים אתם
 בגלל בחינות, בהצלחה
ה וידיעותיכס כישורכם

 — לחוץ־לארץ נסיעות תיכננתם אם רבות.
בעתיד. מדיני מצב ביגלל לדחותן, עדיף

•2 - ל ו 2ו - ס

 זו. בתקופה אתכם יטרידו כספיות בעיות
 מתמשכים חובות נוכח במצוקה תימצאו

עק ונושים והולכים,
יעמי ותובענים שנים

המצי נוכח אתכם דו
הג בעלי״חיים אות.
 עלולים בביתכם דלים

 יש בבריאותם, להיפגע
המאיי מזרים להיזהר

 ואם בהם. לפגוע מים
 בריאות בענייני כבר

 בריאותכם מדברים,
מיו השגחה טעונה

 גורם הירוד שמצב־הרוח מאחר חדת,
 ואי־נוחות. מצוקה ולהרגשות לחרדות

¥ ¥ ¥
 קטן עניין וכל רב, במתח שרויים העקרבים

 נהנים קצת אפילו ואתם גדול, ריב הופך
עלו הסיכסוכים מזה.
 בעבודה להיווצר לים
 בן־הזוג, עם בבית וגם

 על לשמור ועליכם
ש הרב הרוגז טאקט.
 עלול השבוע את ילווה
 להיזהר יש אתכם, לסכן

 נהיגה. בעת במיוחד
במי המשרתים גברים
 על הקפידו — לואים
 ידובר הזהירות. כללי
מקום־המגו־ שינוי על זו בתקופה רבות
 מלהיב. רעיון בפניכם שיובא יתכן ריס,

¥ ¥ ¥
 אתכם ילהיבו בעבודה חדשים קשרים
תתבצענה נסיעות לחיים. צבע ויוסיפו

חדשים. מכרים עם
 הרומנטי בתחום גם

חד הכרויות תהיינה
 שיובילו וייתכן שות•

משו וליצירה לעבודה
ה סוף לקראת תפת.
עייפות, תחושו שבוע
 לבקר שתיאלצו יתכן

ה ידידים, או קרובים
 יש בבתי-חולים. שוהים

 מהב- לאכזבה אפשרות
 חסר״אח- אדם על״ידי

להתגבר. תוכלו

ר 11 ו טו לו אי  ■ ב
ר ב גרז גז ב 22

 שניתנה טחה
כהרגלכם, אך, ריות,

 זו, תקופה ילוו רבים חברתיים מיפגשים
 הפתעות לשביעות־רצונכם. תמיד לא אך

 עלולות ''בלתי־נעימות
 במיפגשים להתגלות

 רב לכעס שיגרמו אלה,
הז מסקנות. ולהסקת

 אליכם שישלחו מנות,
 יוכלו לא מחוץ־לארץ,

ב על־ידכם, להיענות
 צרות־עין בגלל עיקר

ב עליכם. הממונה של
 צפויה הרומנטי שטח

ומבטי רצינית תקופת
שמעו רציניים, חדשים יחסים יתכנו חה•

 אוהבים. אך מבוגרים, בני־זוג בהם רבים
¥ ¥ ¥

 שמחוץ בעניינים עסוקים מדי יותר
 הנאלץ בן־הזוג, את מרגיז והדבר לבית,
 לכם ולחכות לשבת
 אינו זה דבר בבית.

 לאורך להימשך יכול
 את יעשה הוא זמן,

ו שלו, חשבון״הנפש
 להתחשב לכם כדאי
סי שיערוך לפני בכך,

נסי מתכננים כומים.
 אך לחוץ־לארץ, עות

 עם בשותפות הפעם
ו ספורט בן-הזוג.

 זו, בעונה מהעיסוקים חלק יהוו שחייה
 מוצלח, בביצוע להתבלט אפילו ותוכלו

¥ ¥ ¥
 מתישים קרובי־מישפחה סביב עיסוקים

 לחיי חזק מתח ומכניסים הכוחות את מעט
מא בני״הזוג היומיום.

 לא על אתכם שימים
 ושוב בכפכם, עוול
ל קורבן נופלים אתם

 וזאת שווא, האשמות
 כל- שהתאמצתם לאחר

ה עימם■ להיטיב כך
עלו שבכם עצמאיים

 לקשיים להיקלע לים
חיצוניות, נסיבות בגלל

ה בכם. תלויות שאינן
 שתמצא יתכן מזמן, לא שהתפתחה אהבה,

בן־הזוג. של נסיעתו עקב סיומה, את

ר א רו ב פ  ב
ר 20 מ ד7ב
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