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 מדים
■בנימינ׳

 אלומיניום קש, רהיטי ועדיפים חפצים מדי
 בדרך־כלל מודרניות, תמונות זכוכית. או

 מכשירי״טלפון שלושה לפחות מקוריות.
מכשירי- כל וכו ומיוחדים, מצועצעים

דיו מעשה רובם והרהיטים, בעל״הבית. של י

סרטן
כבדים רהיטים ובתוכו וטגור שקט מקום

 את בכבוד לייצג חייב כזה בית התמונה.
 חדר- ועד שמהכניסה ורצוי בעלי־הבית

 שיכניס אדום שטיח פרוש יהיה המגורים
ומלכותית. טיקטית אווירה

החודש: מזל
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 ליופי חוש טוב, בטעם קשור מאזניים מזל

 בית המותרות. מן ולטעום להנות וכמיהה
 ובן־זוג פינוקים יפים, בגדים גינה, נאה,

 הוא אם גם מאזניים, בן להנות. שיודע
 שוב, בטעם ביתו את ירהט חסר״אמצעים,

 מהו נוח. ירגיש בביתו, לביקור שיזדמן ומי
איד המזלות שאר של טעמם  מתייחסים הם ו

דירתם! לסידור

טלה
 בפשטות הבית את לסדר יעדיף הוא

 לרוב ובולטים, חזקים בצבעים ובנוחיות,
 להיות חייב הבית בורדו. או כתום אדום,

 כן ופנויים, רחבים מישטחים ובעל גדול
 בו ולארח להשתולל להתרוצץ, קל שיהיה
 שלה מזל בן מנטה פעם בכל אנשים. הרבה
 יהיה שלא רק חידושים, ולהכניס לגוון

משעמם.

בתולה
מנוחה אין מסודר, להיות ששואף בית

מאזניים בני
בטעם מצטיינים

ומוהטים מעוון
רני בתיהם את

האחוונה האופנה

שוד
 הרהיטים נוח. שיהיה לשור, שחשוב מה

מון מעוצבים  כבד. ומעט שמרני בסי
 נוחה, כל״כך להיות חייבת הכורסה

 משהו לקום. רוצים לא בה שכשמתיישבים
 גדול, שולחן בנקר. י ארצ של הכורסה כמו

 צורך שיהיה מבלי לכיבוד, מקום שיהיה
 הצבעים המלאי. את ולחדש למיטבח לרוץ

 ותמונות עציצים המון שחשוב, ומה שקשים
קלאסי. בסגנון

מוהטים קשת בני
ספורטיבי בסיגנון

מוהטים דלי ובני

 שייד שהיה ריהוט אפשר ואם עתיק, בסימון
 שעיר שטיח ועבים, כבדים וילונות לסבתא.

 סדר חמימה. אווירה משרה הבית וכהה.
 לפי קרובות לעתים משתנה הרהיטים

 אח המזל. בני של המשתנים מצבי״הרוח
 בני״המישפחה. כל להתקבץ יוכלו שסביבו

 מצהיבים תצלומים בעיקר - הקישוטים
 אמנות וחפצי המישפחה, בני של מיושנים
עתיקים.

 ומסירים ומנקים מסדרים הזמן כל לרגע,
 לבני בו מפוזתת רבות מאפרות האבק. את

 גמישים רהיטים בעישון. המרבים בתולה,
 שבן מאחר ,הצורף בשעת אותד המקפיצים

 ממושד זמן לשבת מסוגל אינו בתולה
 להתלוות נאלץ האורח ואפילו אחד, במקום

 ומחפשת מסביב המתרוצצת לבעלת״הבית
 עימה להחליף רוצה הוא אם תעסוקה,

 כזה בבית לכולם. דואגת הרי היא מילים.
 חפצי״חן מלא והוא הטוב הטעם בולט

 את ומשקפים יופי שמוסיפים קטנים,
בעלי־הבית. של הייחודיות

תאומים
!!כי הקשת צבעי בנר

מאזניים

 לבן, או צהוב בהירים, צבעים קליל, ריהוט
יותר לא מכבידה. תחושה תהיה שלא ורצוי

 ענקית, מירפסת האפשריים. התיקשורת
 בכניסה מהחוץ. ניתוק הרגשת תהיה שלא

ענקית תיבת־דואר להיות חייבת

 בגוון רהיטים גדול, חדר-מגורים
 בטוב מרוהט הבית חלודה. או חום־זהוב

 ולאירוח. למסיבות שיתאים וחשוב טעם,
את משלימה ומזמינה ססגונית גינה

 לפעמים מאוד, מקושט ונעים, יפה בית
 בצבעים לא״כבדים רהיטים בהגזמה. אפילו

האח האופנה לפי מרוהט הכל פסטליים.
יפים, בדברים בו שעוסקים בית רונה.
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ל אתכם מכניסה אירועים מלאת תקופה
ההת של התוצאות מהורהר, רוח מצב

או רחשויות  לביטוי יבו
הדג יותר. מאוחר רק
 תחום על מיוחדת שה

חו אתם שם העבודה,
לה אפשרות על שבים
 לבצע או מחדש תחיל
 בעל משמעות, רב שינוי
לחלוטין. חדש כיוון

 לבעיותיד ההתייחסות
 להיות צריכה הכספיות

ת אל ושקולה, זהירה
 מביני עם להתייעץ ורצוי להחליט מהרו
 נכונה. תהיה שעצתם לוודאי קרוב דבר.

* ★ *
 תוכניות בגלל לתיסכוליס להתכונן צריך
 בלתי־צפויות אבני־נגף מתממשות. שלא

ב לכם להפריע עלולות
 המתוכננת. התקדמות

 להיכנס כדאי לא אולם
מצ כחודש בעוד ללחץ.
לה ותוכלו יתבהר בכם

ל ואף - מחדש תחיל
תת שלא חשוב הצליח.

להרג להיצמד עקשו
 וויתורים גמישות לים.

להת להביא עשויים
 משביעת־רצון. קדמות
 את לנצל חייבים אתם הרומנטי בשטח

 אליכם. נמשכים השני המין בני התקופה,
* * ★

פרו עצמכם על לקחת תוכלו זו בתקופה
 שנראים כאלה ואפילו חדשים ייקטים

 כעת וקשים. מסובכים
ו מתחדשת האנרגיה

 את לחוש תוכלו שוב
 וחסרי קלילים עצמכם
 שחושבים אלה דאגה.

 חדש לימודים שטח על
לה או להרשם יוכלו
 צפויה השנה בכד. תחיל
 מבחינה הצלחה. להם

משת המצב בריאותית
 שבימים יתכן כי אם פר

 רק היא זו אד עייפות תרגישו ושבת שישי
טוב. יהיה ראשון מיום וכבר זמנית הרגשה
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 כל על קשיים בפניכם שמעמידים למרות
 תרימו ולא תתייאשו שלא חשוב ושעל. צעד

 העבודה במקום ידיים.
ול אתכם לנסות רוצים
 אפשר היכן עד ראות

 גם תכנעו, אל להגיע.
להו לכם יגרום זה אם
 מכפי כספים יותר ציא

 רווח פחות שחשבתם.
 מאוחר לכם יביא כעת,
 והרבה טוב שם יותר

ב לדחות רצוי הצלחה.
 שיפוצים שבועות כמה

 בביתכם. לבצע מתכוננים שאתם שינויים או
 מעניין. אדם עם אתכם להפגיש עשויה נסיעה

* * *
ל לבצע נאלצים שאתם הרבות הנסיעות
 קצר זמן תוד אולם אתכם, מעייפות אחרונה
 סידור למצוא תצליחו

 לחזור ותוכלו יותר טח
 ולהרגע. החיים לשיגרת
 עליכם כספית מבחינה
 אל פזיז, מצעד להיזהר

א של לעצות תקשיבו
 לפני והמתיט חרים

 משהו מבצעים שאתם
של ההרגשה את הנוגד

 המישפחתי בתחום כם.
 תתערבו שלא חשוב

 מאוחר אחרים, מישפחה בני של בהחלטות
 קשה. יהיה זה ולכם אתכם יאשימו יותר

★ * *
 לפנויים גרמו הרומנטי בשטח אי־הבנות
 זו בתקופה אכזבה. ואפילו לחץ שביניכם

 אליכם למשוך תוכלו
 אך השני, המין בני את

ביטחון, שתפגינו חשוב
 היכולת את תשכחו ואל

בבני־ ,לשחק״ שלכם
 כספיות בעיות זוגכט.

 אולם אתכם, מטרידות
 - מיותרת היא הדאגה

ל תצליחו חודש תוך
 על ענייניכם את סדר
 מיכתב טוב. היותר הצד

 לאחד בקשר אתכם ירגיע מחוץ־לארץ שיגיע
שתא. דאטת לשכוח נסו מבני־המישפחה.
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 לטווח תוכניות לתכנן לא רצוי זו בתקופה
 חמורות שגיאות עם בשיפוט טעויות ארוך,

 לסבד יכולות אחרות
 על ולהקשות אתכם
 הימנעו הבאים. הימים

נ הבטחות מלהבטיח
 שמאוחר כיוון מהרות,

 לעמוד תוכלו לא יותר
 לא למצב ותכנסו בהן
מבו מישפחה בני נוח.

תר דורשים גרים  ת- יו
אלה, בימים שומת-לב

 ונסו אליהם לב שימו
 כספיים בעטינים עימם. מוויכוחים להימנע

ם. של לעצות תשמעו שלא חשוב  ידידי
* * *

 אלה לכם. מציק עדיין הבריאות מצב
סוב בנשימה בעיות או לאלרגיות שנוטים

 תוך אד זו. בתקופה לים
 להרגיש יוכלו ימים כמה

ביני מתיחות בהקלה.
בין כם א מישפחה בני ו

 על- לפתור אפשר חרים
 אל גלויה, שיחה ידי

 ונסו דברים תסתירו
 שהצטבר מה כל לומר
 לכם עכשיו. עד נגדם
 את מבינים שהם נדמה

 אינם והם שתיקותיכם
 המצב את לשנות עשויה שיחה דבר. מבינים
 יותר. וטחים לנעימים היחסים את ולהפוך

★ ★ *
ם  לגרום עלולים סמכתם שעליהם ידידי

 אמון לתת תמהרו אל השבוע, לאכזבה
מלה במיוחד והזהרו

 הם מה ברבים צהיר
ה לטווח תוכניותיכם

 את להחזיר נסו קרוב.
 שאתם הכספים כל

 יכולים אתם חייבים,
 לדעת ולא להסתבך

הסיבוך. את לפתור איך
מורג העבודה במקום

 אפילו ואולי תחרות שת
 אל בלתי״נעימה, קינאה

 קרה. לא דבר כאילו והמשיכו לב תשימו
התקדמות. לכם צפטה קצר זמן בתוך
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 מכניסים העבודה במקום פנימיים מאבקים
 גישה לפתח צריך ולחששות. למתח אתכם

הדר את ולנטוש חדשז־
המיוש והרעיונות כים
ה הרומנטי בשטח נים.
זה. ברגע קל אינו מצב
 להתאהב נוטים אתם

מת אולם בפיתאומיות,
להר או לבטא קשים

ת ריגשותיכם. את אות
 גורמים חיצוניים נאים

ב לעיכובים הם גם
 שהיו קשרים קשירת

 המתינו וספונטנים. פשוטים להיות יכולים
 הריגשי. מהתחום להנות ותוכלו שבועות כמה

* * *
 עלולה ובנמהרות בקיצוניות לנהוג גטיה

 במידת להקטין צריך הפסדים, לכם לגרים
 הסיכונים את האפשר
עצ על לוקחים שאתם

עו שאתם נסיעה מכם.
תג השבוע לבצע מדים

 רצח הנאה, לכם רום
די מיספר בה לשתף י

 תהיה וההנאה דים
 העבודה במקום שלמה.

 סמכותיות תפגינו אל
 עם לנהוג ונסו וכוח
 כשווים העובדים שאר

 לחתור מנסים אנשים זה ברגע שווים. עם
 לב. ושימו עירניים היו לכן מתחתיכם.

* ★ *
 טובה, שאינה כללית והרגשה כבד מצב־רוח
ולהסתגרות. להתבודדות אתכם מביאים

 אליכם שתזמינו חשוב
 לבקר תצאו או ידידים
 בבית השהייה אצלם,
 לדיכדוך אתכם מביאה

כ מבחינה גדול. יותר
 מעודד אינו המצב ספית

שו או בני־הזוג ביותר.
 אינם לעבודה תפים

ו לעצותיכם, שומעים
האינ זה ברגע חבל.

מפו שלכם טואיציה
 הדרך מהי חשים ואתם במיוחד תחת

הצלחה. לכם צפויה הרומנטי בשטח הנכונה.
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