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בית
במזל

תאומים
השמש וכניסת מזג־האוויר השתפרות עם

שמתעורר ירגישו אנשים תאומים, למזל *
יתבטא זה שינויים. לבצע הרצון בהם *
שלא לוודאי קרוב אולם שונים, בתחומים *
לדירה מעבר על חושבים אנשים מעט *
מתגוררים. הם שבו המקום ושינוי אחרת, *
שיש החשיבות את נוספת פעם כאן נזכיר *
מי בו. לגור בוחר שאדם הבית למיספר *
 שלמיספר לראות יוכל העניין, את שיבדוק *
רבה. חשיבות יש הבית .

ת ר בי פ ס ,10 גם להיות יכול — 1 מי
 כי אריה, למזל המתאים בית זה וכו'. 28,100
 מאוד עצמו הבית לשמש. קשור 1 מיספר

 אנשים בו גרים ויוקרתי. ייצוגי מסופת,
 אנשים בו ומבקרים ונעימים, חמימים

 עצמם של לחשיבות המודעים יוקרתיים
 אגשים הם קרובות לעתים מעמדם. ושל

 האווירה החברה. במרכז ועומדים יצירתיים
 הטיפוסים את מציינת כזה בית האופפת

 מרשים מאוד רוב פי על הבית בו. הגרים
בצורתו.

ת ר בי פ ס  קרובות לעיתים — 2 מי
 שמתאים בית זה הדיירים. בו מתחלפים

בו גרים הירח. על״ידי ונשלט סרטן למזל

ם, נוחים אנשים תיי  שבו עממי בית וידידו
 רבה, תחלופה רבים. אנשים ויוצאים נכנסים

 מכיוון הבית, ליד חונות מכוניות והמון
 יתכן אגב, .2 הסיפרה את מסמלת שהתנועה

 מתייחס ירח . וכו 11 ,20 מיספר בית גם
 הרבה וחוזרים. נוסעים אנשים לכן למסעות,

 - תעסוקה כזה, בבית מורגשת פעילות
 בעיקר אן - רוחנית אמנותית, בחלקה

 הרכילות הוא כזה בבית החסרון חברתית.
ה בשכנות לעיתים שפוגעים והפיטפוט

טובה.

 כל הצומח בית זהו — 3 מיספר בית
 וקשור ודגים קשת למזל משיייד הוא הזמן.
 הוא היופיטרית המסורת לפי יופיטר. לכוכב

 מירפסת, מוסיפים כלומר, וצומח. מתרחב
 עובר הזמן כל כזה בית אחר. משהו או חדר

 בו גרים בו, שלומדים בית זהו שינויים.
מוסר ערכי שלהם אנשים או דתיים אגשים

 או בסביבה, בפיצוצים שעוסקים או
 טעות שהיתה או שוקעת, שהאדמה

 לשנות כשמנסים הבנייה. בעת בחישובים
 ברגע מצליחים. לא בדיד״כלל כזה, בית

 הוא כי מספקים, אינם הם שינויים שנערכים
 בסדר. לא משהו עוד תמיד לשינוי. נועד לא

 טוב מומחים, שהם אנשים בו גרים
 ואנשים טייסים, אסטרולוגים, למהנדסים,

 שיגרתי. שאינו מסויים בנושא שהתמחו
 פתאומיים. לאסונות להביא יכול כזה בית

 בלתי- בצורה חיים בו הגרים אגשים
רבה. והתחלופה ובאים נוסעים שיגרתית,

למזל קשור — 5 מיספר בית
ת מרקורי. כוכב על־ידי ונשלט תאומים  בי

 פריצות סכנת בו יש סטודנטים, גרים שבו
 ללמוד, כדי בו מתאספים אנשים וגניבות.

 מלא והבית לימודים לצייד חברים באים
כדי מיפגשים - יותר נמוכה ברמה ספרים.

 התרבות את מעריכים כזה בבית גבוהים.
 גרים ונוסעים. נסיעות אוהבים וההשכלה,

 וביכלל משפטנים פילוסופים, מרצים, בו,
 של הרגשה הזמן כל בו יש הגונים. אנשים

 חפשי מסתובבים בעלי־חיים פתיחות,
 הצמחיה כזה. לבית שייכים ואיכשהו

 מצטיינים הם בו. הגרים לאנשים חשובה
בעציצים. או בגינה בטיפול

 דלי, למזל מתאים — 4 מיספר בית
 כזה בבית אוראנוס. הכוכב בחסות הוא

בבניה, ופגמים סדקים מוצאים בדרך־כלל

 מרקורי קלפים. לשחק או תשבצים לפתור
 גניבות. סכנת יש לכן הגנבים, אל הוא

 כפי .5 מיספר בית לתחזק קל זאת, לעומת
 רענן נראה תמיד נשאר, הוא כן אותי׳ שבנו

 שיהיה בלי שישאר כד מתוכנן הוא ונעים.
אותו. לטפח צייד

ת י בי פ ס  למזל קשור - 6 מי
 כוכב על״ידי ונשלט שור, ולמזל מאזניים

 או מאוד אוהבים בו שגרים אנשים ונוס.
 היסטריות סקנדלים, מאוד. שונאים

מלא יונים זוג כמו להיפך: או וקטטות,

★  
★  
★  
★  
*

 בבית הד״וים, מתחרבים סוסו במזל בבית
 והיסטריה, קטטות יש ונוס עריד■ הנשלט

בסדר רא משהו תגיד 4 ,גס ובבית

ת זה להופיע. יכולים הדברים שני אהבה.  * בי
 מספרה,* - יפים בדברים בו שעוסקים

 * או ציור פרחים, חנות אפילו או קוסמטיקה,
 * קישוט חשוב בו שגרים לאנשים קרמיקה.

 טעם* בעלי להיות חייבים לא הם הבית.
* הבית. את יקשטו תמיד אבל מעודן,

★
ת ר בי פ ס  דגים, למזל שייך — 7 מי

 קשה מבחוץ נפטון. כוכב על־ידי ונשלט
עיין ת לפעמים האמיתי, גודלו את לוז  בי
 הרושם - יותר קטן או יותר, גדול שנראה

 קשה בו שגרים לאנשים מטעה. החיצוני
מוסי בו מתגוררים לפעמים בלילה. לישון

 מיסטיים, אנשים שחקנים, רקדנים, קאים,
 הרבה ורגישים. אינטואיטיביים אנשים

ם בו גרים ,7 במיספר גרות אלמנות  ילדי
שין בו ויש רגישים מאוד  וחוסר-אושר, גירו

 בו שיהיו להיות יכול מחלות. בגלל פעמים
 סיבות בגלל או גשם בימי שיטפונות

1 אחרות.
★
*

ת ל בי פ ס שויין — 8 מי די למזל מ  * ג
 £ מאוד, סגור בית סטורן. כוכב על-ידי ונשלט
ם, ולא סגורים אנשים תיי  * התריסים ידידו
שון ותמיד מוגפים  * אסונות מחלות בו. ח
ד דו בי  * מתקל- האינסטלציה בו. מורגשים ו

 * אז זה לא ואם קרובות, לעיתים בו קלת
 * בו. שלם לא משהו מתקלקל. אחר משהו

 * - שמחממים וכמה אותו לחמם אי-אפשר
ש כזה בבית בו. שחם הרגשה אין פעם אף  * י

* לא נפש, או גוף מחלות טרגדיות, אי ד  כ
* גרות למגורי-קבע. כזה בית לבחור  בו

 * או וגדושים, רווקים אלמנים, אלמנות,
* שונות. מכות-גורל שקיבלו אנשים

★
ת ר בי פ ס שויין — 9 מי  * טלה למזל מ

 * לא אנשים מרס. כוכב על״ידי ונשלט
 * עבודה בגלל בלילה, לישון מספיקים

 * צבא, אנשי הרבה ונמרצת. מוגברת ופעילות
 * קצבים מהגדסים, מנתחים, רופאים,

 * חשמל וכוח. מרץ מלאי אנשים וטכנאים,
 * בפעילות עוסקים אנשים הלילה, כל בו דולק

ת ובלילה. ביום ומחייבת, מנוחה חסרת  * בבי
 * לריב בו נוטים ואנשים מדי חם תמיד כזה

* ולהתווכח.
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 קצרות נסיעות בתנועה, יותר תהיו השבוע
 שיפתחו חדשים מכרים עם אתכם יפגישו

 רחבים אופקים לפניכם
 להתחיל כדאי יותר.

 שפה לימוד על לחשוב
 של ריענון או חדשה,

 וכבר שידעתם שפה
אותה. לשכוח נוטים
 עומדים אתם בקרוב
 מעבר לנסיעה לצאת

ם לארח או , לים  ידידי
במפתיע. מחו־ל שיגיעו
 עליכם הרומנטי בשטח

 לסכן נוטים אתם כי רבה, בזהירות להתנהג
 לכף. ראוי שאינו מישהו בגלל עצמכם את

* * *
קו כספיות בעיות  אתם השבוע, לכם יצי

שטר להיכנס חייבים  ולהימנע חיסכון למי
 שמתחשק מה מלקנות

תו אי רגע. באו  גם כד
סדר לגשת  מה כל ול

חש לתשלום שקשור
בע אי־הבנה בונות.
 להתפתח עלולה בודה

 אינכם שכלל למימדים
 לכן בדעתכם, מעלים

 זה את שתפייסו רצוי
 מסת־ אתם שעמו

מעצ ותמנעו כסכים,
ם אי־נעימויות. מכם ם קשרי מנטיי עומ רו
אי להתהדק, דים  ביציאה. להרבות כד

★ ★ ★
 אתם וכבר מאוד השתפר הרוח מצב

תר חשים תר חזקים יו ם. ויו אופטימיי
 אתם השבוע אולם
החל להחליט נוטים

ת טות ולהת בפזיזו
 במקום- מסכנות. עלם

 נוטים אתם העבודה
 על ולהתרגז להתפרץ

 אתם שעימם אנשים
 נטיה במגע. באים

 עלולה לכאבי-ראש
 בימים בכם לפגוע

או והחמישי, הרביעי
 כספים יעבור. זה השבוע בהמשך לם

השבוע. להגיע עומדים להם שחיכיתם

מי! או מו
־*  במאי 21

ב׳וני 20

לארגן לנוח עליכם השבוע  יום סדר לכם ו
 לתיכנון מתאימה התקופה יותר. שקט

הקלעים. מאחרי שקט
 'להצהיר לא מוטב

 התכניות על ברבנם
 לבצע עומדים שאתם
חר בשלב יותר. מאו

ם די די עליכם, מקשים י
 איתם לדבר כדאי
מעט. ולהתרחק בגלוי
 להתרחק עדיף בכלל,

ם  חברה ומחיי מבילויי
 זו בתקופה סואנים

 ורד אי־הבנות לעצמכם לחסוך תוכלו
 הרומנטי. בשטח יחל חדש קשר תרגזויות.

★ ★ ★
ת ופעילות חברתיות פגישות  ציבורי
 לבלות תתכוננו השבוע. אתכם יעסיקו

ם במסיבות, ונ טיולי
ש חברים סיעות.
תרו  עכשיו, עד לכם ווי
 לעזוב מוכנים אינם

חו וממש אתכם  יכרי
בבי להרבות אתכם
ם  מכרים ולפגוש לויי

הי קשרי חדשים.
ת דו או יפרחו די בי  וי

אי מצוין. רוח מצב  כד
 אירגון על לחשוב
 שיפוץ גרים, אתם שבה הדירה של מחדש

ד  חדשים. חפצים של רכישה או סיו
★ ★ ★

 גמישים להיות עליכם העבודה במקום
ם וזהירים,  לגרום עלולים לעבודה חברי

 בגלל צרות לכם
 מי עם לב שימו קינאה,

ם אתם  על מדברי
אל התוכניות,  תמהרו ו

 שמעמיד במי לבטוח
ם כידיד. עצמו  אד

 לחתור מנסה מתוסכל
 העירנות ולכן תחתיכם

 בסוף כעת. חשובה
תכן לנוח רצוי השבוע  י

חל עצמכם שתרגישו
 או נסיעה, לתכנן רצוי לא ומתוחים, שים

מין בי להז אצלכם. להתארח משפחה קרו
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 עניינים לרווחה, לנשום תוכלו שוב השבוע
 ואנשים להסתדר, יתחילו כספיים

לה להקשיב יסכימו
שא ולתכניות צעות

ה חיי מציעים. תם
היו חברה מהנים. י
אי עסקים לאנשי  כד

 התקופה את לנצל
ת לבצע ולהעיז  תוכניו
ש נועזות סי בהן שי

ם כון. ותל סטודנטי
ם  במי- יצליחו מידי
כו בחנים  לשבחים ויז

ת על  לנסיעה כספים מגישים. שהם עבודו
ם ל לחו" מדי  בלתי-צפוי. ממקור להגיע עו

* * *
ת על להשגיח עליכם או  ולהימנע הברי

תר עצמכם על מלהעמיס  בעבודה מדי. יו
 או בעיכובים, תחושו
קט בקשיים תתקלו

 בלתי־צפויים. אך נים
 כמה עד בהלה, אל

מני זה מרגיז, שזה  ז
תוך בלבד,  כמה ו

להת תוכלו שבועות
 התוכניות. לפי קדם

 כספיים בעניינים
אי ת לנהוג כד הירו  בז

מ מקניות ולהימנע אי
חד פולסיביות,  קרוב־מישפחה אם במיו

 רגשית. מהסתמכות המנעו בדבר. קשור
★ ★ ★

תר להתחשב עליכם השבוע תיו יו  ברצונו
 את לשנות עומד שהוא יתכן הזוג. בן של

 לכם יגרום וזה עיסוקו
ת אל לאי״נוחות.

בנפרד, תוכניות תכננו
 פעולה לשתף רצוי

תיו ולקבל תו עצו ו
תיו. תכן כניו  שברגע י

 הסוף זה כי נראה זה
ת לתיקוות ו־ גדולו

 שאינכם לכם שנדמה
 על לסמוך יכולים

 תוך אולם בן־הזוג,
תברר זמן־מה  עבורכם. רע אינו שהמצב י

בקירבתכם. מעוניינים תאומים מזל בני
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 עבודה, ענייני על דגש יושם השבוע
ת לא עליכם, מוטלת חדשה אחריו  תוכלו ו

איש. עם אותה לחלק
 תהיו הקרוב בחודש

ות־ מתוחים מאוד
 כל על להתגבר תקשו

המצטברת. העבודה
 וזה מאמץ קצת אולם
א בי עני לקידומכם. י
ם ינים תיי או עו ברי

ם מזמנכם, לגזול מדי
לזלו אל  כי בהם תז

 עלולה מהם התעלמות
ת המצב. את להחמיר  הבא השבוע לקרא
קור התכוננו  בביתכם. הודעה ללא לבי

* * *
תר להיות הרצון בכם יתעורר השבוע  יו

 את תמצאו שוב החברה, בחיי מעורבים
 לבית מחוץ עצמכס
 באנשים לפגוש ותוכלו

 כבר ראיתם שלא
ה התקופה מזמן.

ל עומדת מתקרבת
ת, היות  מלאת דינמי

 ומעניינת. פעילות
 מדי, חדים הרגשות
תכנו ם ויי  בחיי קשיי
 חוסר- בגלל האהבה
 חוסר- או מחשבה

ת, בעני להיסחף עלולים אתם דיסקרטיו
ם ינים אבד רומנטיי ל ש. מ מ  הראש". את ו

★ ★ ★
 אחרת לדירה מעבר לתכנן תוכלו השבוע

רגון או  אתם שבה הדירה של מחדש אי
לה רצוי מתגוררים.

ת  עם בפגישות רבו
ם די די ת י  לבלות ולנסו

ת פחות  שהייה כי בבי
 להביא עלולה בבית

ת אתכם  עם למריבו
אחרים. מישפחה בני

ת מבחינה מנטי  רו
 אתם קל, אינו מצבכם
ם ב להתאהב יכולי

ת אבל פתאומיות,
א תקשו ט ת לב א א ז  העיניין את ולהוצי

הי בגלל החוצה ש אישית. סיבה איזו

5 ?
וניס
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