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מרים
בנימיני

החודש: מזל

 המיסנרס
 חשובים הס

 ער ועורסים
הגול בני
 ל־ איפשר החולפת גשנה הכוכבים מערך

 תגאי-החיים. את לשפר המזל מבני רבים
 במשך גדי במזל שנמצא יופיטר(צדק) כוכב

שי לבצע החושבים על מקל עדיין השנה,
ל מעבר על החושבים אלה בחייהם. נויים
 הבית במטפר שיתחשבו כדאי אחרת, דירה

 או הבית מטפר לעבור. חושבים הם שאליו
 מ־ תקופה מסמלים גר אדם שבה הדירה

 לכוכב מקושרת סיפרה כל בחייו. סויימת
 על משפיע כוכב שאותו יוצא וכך מסויים,
 כאן אחר. או זה בבית גר אדם שבה התקופה

סיפ כל של המשמעות מה נוספת פעם נזכיר
 סומן בית ואיזה לגור רצוי בית ובאיזה רה

בעתיד. ובעיות צרות בחובו
1 מסי בית

 פשוט וכוי. ג9 ,100 ,10 גם להיות יכול
 הם גם 28 או 37 האפסים. את מוחקים
 הספרות את לחבר יש .1 למספר נחשבים

הנכון. למספר להגיע כדי
בו לגור נעים ייצוגי. בית הוא 1 מס' בית

 ורגישים עירניים להיות עליכם זו בתקופה
 לבטוח תמהרו אל המקצועי. לתחום בקשר
 לשתף והשתדלו באיש,

 ב־ אנשים שפחות מה
 התייעצות בעיותיכם.

 לעבודה עמיתים עם
 אתכם להביא עלולה
ש מוטעה צעד לבצע

 יקר עבורו התשלום
 לראות היא הנסיה מדי.
 בצורה הדברים את

ובינ מדי אופטימית
 מתחת פועלים תיים
 חושדים אינכם שבהם אנשים השטח לפני
 במיוחד. חשובים לחודש 21וה- 20ה- כלל.

* * *
 קשיים עם להתמודד עליכם יהיה השבוע

 אינם העניינים העבודה בתחום חדשים.
המתוכנן. לפי מתנהלים

ע אתם לחודש 20מה־
עצ את למצוא לולים
ש חדשה, בבעיה מכם

או לפתור יהיה אפשר
שו גישה על־ידי רק תה
 לדרך מנוגדת ואפילו נה

תמיד. נוהגים אתם שבח
להתק מבקשים אנשים

 ולקשור אליכם רב
 אך חדשים. קשרים

 לאכזבה להביא עלולה מדי גדולה התלהבות
 דחופות. שאינן מקניות להימנע נסו קשה.

* * ★
ומ עבודה מעודף ועייפים מותשים אתם

 לקחת עליכם יהיה בלתי-פוסקת. פעילות
 קצרה חופשה לעצמכם

מת 1$וה־ 17ה- ולנוח.
 למנוחה מאוד אימים

 מתכננים אתם ואם
ליה אף תוכלו נסיעה,

 חדשה, מהתקשרות נות
ב בלתי-מהייבת. אך

 תקבלו הקרובה תקופה
 מעניין יותר תפקיד

סי לכם ויהיה ואחראי,
 מהתשבחות והנאה פוק

 לא הצעה שום עדיין הבא בשבוע שתקבלו.
מחודשים. כוחות לאגור רצוי אך תגיע,

 בית זהו אריה. ולמזל לשמש מתקשר הוא -
ה אנשים בו גרים ויוקרתי: מטופח מאוד

יוקר אנשים בו ומבקרים מעצמם מחזיקים
 אמנים רופאים, מנהלי-בנק, מנהלים, תיים.

 בעליהם את ההופכים מקצועות בעלי או
 המייחסים אנשים מכובד. מעמד לבעלי

 זה. מסוג בבית גרים למעמדם, רבה חשיבות
 הם יצירתיים, אנשים אלה קרובות לעתים
 הם אליהם. בא מובחר וקהל החברה במרכז

הביתה. אליהם שייכנס למי בקשר בררנים
 גינה כזה, בבית ייצוגי מאוד משהו יש

 הבית את ההופך אחר משהו או מסופחת,
 החורג דבר בו למצוא אפשר תמיד למיוחד.

 בבית דווקא אגב, לטובה. ומפתיע מהשיגרה
מוצ המטופח, לסוג משתייך אינו אם כזה,
 הזה הקצה או אמצע. אין גדולה. הזנחה אים

 של בית גם לסמל יכול זה השני. הקצה או
 או לבית דואג ואינו להתבודד הרוצה אמן,

 בית האופפת האווירה אנשים. עם לקשרים
הטיפוס. את מציינת כזה

ת• 1 סס׳ בי
וכוי. 11 או 200 ,20 גם אפשר

 הדיירים. בו מתחלפים קרובות לעתים
 בית זה ולירח. סרטן למזל קשור זה בית

 ידידותיים אנשים בו גרים בו. לגור שנוח
 ויוצאים נכנסים צו עממי, בית זהו ונחמדים.

 האנשים של התחלופה גם רבים. אנשים
 כל הבית. ליד חונות מכוניות הרבה רבה.
 בית על כשמדברים בתנועה נמצא הכל הזמן
ופו עסוקים אנשים פעילות, הרבה .2 מס'

 בו גרים בשותפות. קרובות, לעתים עלים,
 בטיפול או באמנות קשור שעיסוקם אנשים
לאנשים. ועזרה

ה לבית. מיוחדת תשומת״לב מורגשת
מיו דברים מיני כל בפיציפקעס, מלא בית

 הבית אך נזרקים. ולא שנשמרים תרים,
הש בין רכילות הרבה יש מוזנח. ואינו דאוג
 סיב- לפעמים, וגם, פיטפוטים הרבה כנים,

 בית, זה פעוטים. עניינים על ומריבות סוכים
 צחוק בכי, בו שומעים היממה שעות שבכל

 משחקי״ילדים. או
3 מס בית

יופיטר. ולכוכב קשת למזל קשור זה בית
 כל הצומח בית זהו היופיטרית, המסורת לפי

 נוסף, חדר או מרפסת לו מוסיפים הזמן.
 איזושהי מוסיפים פעם כל מרפסת. סוגרים
המחפשים אנשים בו גרים לבית. תוספת

 ההתלהבות. את למתן עליכם יהיה השבוע
 לבדוק כדאי ומלהיב, מושך חדש, דבר כל

לכם יש נוספת. פעם

 אמונה או להם חשובה שהדת או ערכים.
 המוסר. והערכת הגינות בו יש אחר. מסוג

 של פנים מעמידים - הפוכה תופעה לפעמים
הגונים. אנשים

וההש התרבות את מעריכים כזה בית4
נוס וגם נסיעות אוהבים הבית יושבי כלה.
פילו מרצים, בו גרים קרובות. לעתים עים

 אנשים ובכלל, אנשי״דת משפטנים, סופים,
הגונים.

4 מס בית
 אוראנוס. ובכוכב דלי במזל קשור זה בית

 בטוחים להיות אי-אפשר שלעולם בית זהו
 פגמי-בניה, סדקים, בו יש כראוי. שיתפקד

בחישו שטעו ייתכן שוקעת. שהאדמה או
ב מתקלקל משהו תמיד הבניה. בעת בים

 זה הבית, את לשנות כשמנסים מפתיע.
 שנערכים ברגע מספק. לא או ניתן, לא כמעט

 אנשים בו גרים מספקים. אינם הם שינויים,
ט מהנדסים, מסוים. בתחום מומחים שהם

 אנשים כלל בדרך וכו', תקשורת אנשי ייסים
 וחיים לא״שיגרתיים בנושאים שהתמחו

שליחו ובאים, נוסעים לא״שיגרתיים. חיים
תחלו גם רבים. ומסעות טיולים לחו׳ל, יות
 היכול בית זהו כזה. בית מאפיינת רצה פה

 מקרי-תמותה שיתוקים, אסונות, להביא
פתאומיים.

5 0ם בית
מר ולכוכב תאומים למזל הקשור בית

בת אותו שסידרו כפי בו. לגור נעים קורי.
 לייפות צורך אין להשאירו. אפשר כך חילה,

 אווירה בו יש מספק. תמיד הוא לשפץ. או
המת אנשים או סטודנטים בו גרים צעירה,
 או לימודים, משותפות, לפעילויות אספים
 יותר ברמה כשזה משחקי-קלפים, אפילו

נמוכה.
 לכן במיתולוגיה, אל״הגנבים הוא מרקורי

ופרי גניבות סכנת בו יש (מרקורי), 5 מס'
ומנ סורגים שיהיו לדאוג כדאי תמיד צות.

בטוחים. עולים
6 סס בית

 ונוס. ולכוכב ומאזנים שור למזל קשור
 בו גרים כלל. בדרך בו לגור שנעים בית

 מאוד. שונאים או מאוד האוהבים אנשים
 ייתכן יפים. בדברים בו שעוסקים בית זהו

 או ממתקים, חנות-פרחים, מספרה, בו שיש
וכוי. קרמיקה תפירה, בציור, בו שעוסקים

 את להשקיע תצטרכו הקרובה בתקופה
ה אולם בעבודה, ומרצכם זמנכם מירב

וה ההתלהבות יוזמה,

 בקישוט הזמן כל עוסקים בו הגרים אנשים
 טוב טעם בעלי להיות חייבים לא הם הבית.

 הבית. של ליופיו ידאגו תמיד אבל ומעודן,
 תמונה להיות חייבת לא ערך, על מדובר לא

 שתהיה העיקר פיקאסו, של אוריגינלית
תמונה. איזושהי

7 0ם בית
 מבחוץ נפטון. ולכוכב דגים למזל קשור

 תמיד האמיתי. גודלו את להעריך קשה
 שנראה או באמת. שהוא ממה שונה ייראה

 החיצוני הרושם יותר. קטן או יותר גדול
בלי לישון קשה בו הגרים לאנשים מטעה.

 כלל. בדרך עצובים שחייהם אנשים לה.
 אג- שחקנים, רקדנים, מוסיקאים, בו גרים

 אינטואיטיביים אנשים ומיסטיקה, שי״דת
 פנימית. עצבות הרבה לעתים, ורגישים.

ואנ רווקים וכן גרושות או אלמנות הרבה
 ילדים בו גרים כזה. בבית גרים בודדים שים

 וחוסר- מגירושים הסובלים רגישים מאוד
מחלות. בגלל חוסר־אושר לפעמים אושר.

8 סס בית
 סגור, בית סטורן. ולכוכב גדי למזל קשור

 והחלונות מוגפים התריסים ועצוב. חשוך
 בו גרים כזה. בבית וחום אור מעט קטנים.
 הביוב ולא-ידידותיים. סגורים אנשים

מש תמיד אחר. משהו או הגג, או מתקלקל,
 לחמם אי־אפשר שלם. ולא בסדר לא הו

 הרגשה אין פעם אף שמחממים וכמה אותו
 מחלות-גוף טרגדיות, יש שצו בית בו. שחם

 למגורי- כזה בית לבחור כדאי לא נפש. או
 וחוסר-אמון. חשדנות רבות פעמים קבע.
 רווקות, רווקים, אלמנים, אלמנות, בו גרים

 מכות- שקיבלו אנשים, ולפעמים גרושים
רבה. הבדידות שונות. גורל

9 מס בית
 בו גרים מרס. ובכוכב טלה במזל קשור
 העובדים אנשים מאוד. פעילים אנשים

 בגלל בלילה, מספיק ישנים ואינם קשה
 צבא, אנשי הרבה ונמרצת. מוגברת פעילות

טכנ קצבים, מהנדסים, מנתחים, רופאים,
 דולק חשמל וכוח. מלאי״מרץ ואנשים אים

 חס- בפעילות עוסקים אנשים הלילה. כל בו
 אנשים ובלילה. ביום ומחייבת רת־מנוחה

 וכושר־מנהיגות. מלאי־אמביציה חיוניים,
מדי. חם תמיד בו בית

 תכננתם אם גם בתנועה. תימצאו השבוע
 בלתי־צפוי. משהו יקרה יום כל בשקט, לשבת

התכניות. לשינוי שיגרום
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 יהיו לחודש 18וה־ 17ה־
ההס מעייפים. מאוד

 יפרחו הטובים רעיונות
להתקדמות יביא וזה י1 י י * באימ להחליט נטיה
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 בני- עם ובעיות כספים
 מצב־הרוח. את לקלקל עלולות משפחה

 יסתדר. והכל שיפור תרגישו לחודש 19מה־
* * ★

 בשני ביחוד קל, לא יהיה שוב השבוע
 עליכם מוטלת ומשפחה. עבודה תחומים:

 וקשה נוספת, עבודה
 תצליחי איך לדעת

ש מה כל עם להסתדר
עצ על לוקחים אתם
ל 18וב- 17ב־ מכם.
זאת, בכל תוכלו, חודש

רו מהרפתקות ליהנות
 מיק- ומפגישות מנטיות

 19מה- ומלהיבות. ריות
 יתחילו לחודש 20ה- או

 בני-ה- הקשיים. עיקר
 על ביקורת וימתחו בדרישות יבואו משפחה

 זמני. לניתוק להביא עלול זה התנחגותכם,
* * *

 פופולאריים להיות ממשיכים אתם השבוע
 בידידים מוקפים עצמכם את תמצאו מאוד.

בחב מאוד ומקובלים
 גם הרומנטי השטח רה.
ב מאוד מלהיב הוא

להי טוב אך זו, תקופה
 שממהרים לפני זהר

 בחודש מסקנות. להסיק
 ייראו הדברים הבא
ל נשיה שונה. באור

 אתכם מסכנת תאונות
 של התנהגות השבוע,
 עלולה אחרים אנשים
 זהירים להיות תצטרכו ולפגוע. אתכם לסבך

לוותר. הפעם כדאי צודקים אתם אם ואפילו

 לא לחודש 1#וה- 17ה-
 לפחות ברירה, אין אם לנסיעות. נוחים
 ציבורי. ברכב הנסיעה את שתעדיפו כדאי

* * *
 להסתגר תיאלצו שוב הקרובה בתקופה
 ימים לכם מחכים עצמכם. ובתוך בביתכם

 20מה־ בעיקר קלים, לא
בלתי־ הוצאות לחודש.
 להרגיז עלולות צפויות

 משום בעיקר ולהכעיס,
 הפחות בזמן באות שהן

 לודאי קרוב מתאים.
תהיי ההוצאות שעיקר

למקום־ קשורות נה
הרו־ בשטח המגורים.

מצליחים, אתם מלטי
היי שעמם אלה אולם

 קשים קרוב. יותר קשר ליצור רוצים תם
 אתכם. מעניינים אינם והאחרים להשגה

★ * *
 לב שמים אינכם כשאתם מתחיל השבוע

עלו לחודש 18וה- 17ד1 סביבכם. לסכנות
 אל קשים. להיות לים

 לזלזל לעצמכם תרשו
 לחודש 10מה- בסכנות.

 בתחום הפתעה צפויה
ל תוכלו כעת הכספי,
 לקנות או חובות החזיר

 שתרצו. מה לעצמכם
 בני־ה- או בני-משפחה

ובעי לעזרה זקוקים זוג
לאר כדאי לעידוד. קר
 או משותפת נסיעה גן

המ הרומנטי, בשטח ידידים. אצל ביקור
לשאיפותיכם. מתאים בדיוק אינו צב

 נעים, יותר הרבה יהיה
 יביאו השני המין מבני נעימות הפתעות
 בדרכים. זהירות הכללית. בהרגשה לתפנית

* * *
 עייפות וכן התקופה את מאפיין אי-שקט

במיוחד. טוב איט הבריאות מצב גם רבה.
לחודש 18וב־ 17ב־

 לסבול עלולים אתם
 לבצע לא רצוי מהגב.

 רגילים שאינכם פעולות
 יביא זה להתאמץ. ולא

התכניות. בכל לעיכוב
 יהיה במקום־העבודה

 עמיתים להחליף עליכם
 הכל ובכלל, לעבודה,

מדי. איטי בקצב יתנהל
 לא הרומנטי בשטח

 אתכם להפתיע עלולים בני-הזוג קל, יהיה
 להם. אופיינית שאינה בצורה ולהתנהג

* * ★
 בחברה מהצלחות ליהנות תמשיכו השבוע

 נמשכים אנשים האהבה. בשטח ומהצלחות
לי ומתעניינים אליכם

 יותר קשר עמכם צור
 הזמן שזה ייתכן קרום

קש חידוש על לחשוב
ענ שיחה שנפסקו. רים

ודב דמעות ללא יינית
ל תביא י־גשניים רים

 17ה־ טובות. תוצאות
 מתאימים לחודש 18וה־

ל 19ה־ וכן לשיחות
 מיד ליהנות נטיה חודש.

 להוסיף לכם גורמת משובח מזון מדי תר
בכם. לפגוע עלולים בני־קשת למשקלכם.
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