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החודש: מזל

ט! סר
שר 1 הביוז

ואמא אבא
 סרטן. הוא המזלות בגלגל הרביעי המזל

נו חלוקה יש המזלות 12ל- החלוקה מלבד
 במפה המופיעים הבתים 12ל״ הכוונה ספת.

ב שונים תחומים ומבטאים ומתייחסים
חיים.
המז בגלגל הראשון הוא טלה מזל אם

 את באופיו יזכיר הראשון שהבית הרי לות,
 שור, למזל המקביל השני, הבית טלה. מזל

 בגלגל הרביעי הבית ורכוש. כספים מסמל
החשו הדברים ולמישפחה. לבית מתייחס

 ומיש־ ביתו - הם סרטן למזל ביותר בים
 בכל הרביעי הבית בכן. הקשור וכל פחתו
 אבא של הבית על מלמד אסטרולוגית מפה

 לו שהיו והחיים הצורה התוכן, על ואמא.
 לעצמו לבנות יכולתו ועל בילדותו, לאדם

האסט במפה אם בעתיד. ומישפחה בית
 אפשר סרטן, במזל יוצא 4 בית רולוגית

 ומישפחה חם מבית נהנה שהאדם לתאר
 ושאיפתו ואוהבים דואגים מהורים טובה,

 דוגמה. אותה לפי בית לעצמו לבנות היא
 כוכבים. ללא נקיים בתים על מדובר כאן

 חזקה השפעתו ,4 בבית כוכב מופיע כאשר
 מעלות. 180ב־ התמונה את לשנות ויכולה

 הראשונים המזלות בששת הבתים יראו איד
בגלגלז

טלה במזל רביעי
 המרכז, אינו שהוא לומד הילד כזה בבית

 שבו הבית לא זה בענייניהם. מרוכזים הוריו
 עצמאות מפתח הילד ושלווה. שקט שוררים

 לעצמו ידאג לא הוא שאם ויודע ואחריות
 עליו מהוריו. רב לעידוד יזכה לא הוא

 ומאוחר רצונותיו, ועל מעמדו על להילחם
 את לבנות כדי מאמץ להשקיע יצטרך יותר
 לא זאת את לשאיפותיו. ולהתאימו ביתו
 עיקבי מאבק לאחר רק אלא בקלות, ישיג

 שהם יאמר, הוריו של לזכותם פשרות. וחסר
 לפי להתפתח לו מפריעים לא לפחות

וכישוריו. נטיותיו

שזר במזל ,רביע בית #
 מוקף הוא נינוח, מרגיש האדם כזה בבית

 משובח ממזון נהנה אוהב. וביחס בשקט
 שקטה לעיתים האווירה היטב. המבושל

 שואף הוא משעממת. אפילו ואולי מדי
 גורם מגוריו מקום שינוי וקביעות. לביטחון

 אותם עם לחיות מעדיף הוא סבל. לו
 גדל. שעימם וקישוטים תמונות רהיטים,

 באיזור בית לעצמו ליצור ישאף הוא בעתיד
 צימחיה. בו שיש במקום לפחות או כפרי,

 נוח ובית יציבות ביטחון, יתן הוא כהורו)
למישפחתו.

 ,רביע בית •
תאומים במזל
 דומה אינו רגע אף קורה. הכל כזה בבית

 הם לרוב שקטים, אינם ההורים - למישנהו
למצב להגיע קשה נמצאים. ולא נמצאים

 ההורים הרוחני. הצד על
ר בנושאים מתעניינים

 האנשים - ומגוונים בים
 מוסיפים בו שמתארחים

 משלהם ועניין תוכן
 בו המבקרים ותחלופת

גבוהה.

 רביעי בית #
סרטן במזל

 המתאים המקום זהו
 כזה בבית הרביעי. לבית

 מה כל את למצוא אפשר
ההו מבית. שמבקשים

ודו לבביים חמים, רים
 ביטחון, בו יש אגים.

למ והתייחסות יציבות
 זה המישפחתית, סורת
 בסרטן רביעי בית לו שיש

 הוא לאמו, במיוחד קשור
 המיש- באבות מתעניין

 המישפחה תולדות פחה.
 ומוסיפים אותו מרתקים אותה והמוצאות

 בתמיכה זוכה הוא לרוב השייכות. להרגשת
 עצמו לו אם גם - המישפחה בני מצד כספית

 תמיד שיוכל ספק אין הכנסה, מקורות אין
 מכספם לו שיתנו אחיו, או בהוריו לבטוח
הצורך. בשעת

אריה במזל רביעי #בית
 שגדל וזה וחום, אהבה מעניקים ההורים

 הוריו. מצד ידידותי מיחס נהנה כזה בבית
והא- הילדות ממישחקי נהנים עצמם הם

 במזל הרביעי הבית בעל של בביתו
2 ביו להפריע אסור בתולה

ארו זו אם אפילו נוכחים. הבית בני כל שבו
 יימצא תמיד - חשובה מישפחתית חה

 להשתתף יכול אינו האחרון שברגע מישהו
 להציע מה יש בתאומים רביעי לבית בה.

מושם רב דגש האינטלקטואלית. מהבחינה

 הבית ומשעשעת. עליזה מאוד בבית ווירה
 את ולהרשים מפואר להיראות שואף עצמו

 יוחסין מגילות בדרך־כלל להורים הבאים.
 מהם אחד לפחות בה. להתבייש מה שאין

בית במוצאו. להתגאות יכול שניהם לא אם

 לא אך ועצמאות, חופש לילד מעניק כזה
 מצפים אך ונותנים עוזרים הם מוחלטים.

 מוכנים אינם ההורים הנעשה. על לדיווח
 ביתו את יבנה זה אדם השליטה. על לותר

 ומעניק רב חופש לילדיו מאפשר כשהוא
חשבון. ללא חומרית ועזרה אהבה חום, להם

בתורה במזל רביעי #בית
 והמיס- ההורים נגד דבר לומר אי־אפשר

 נוח אינו בבתולה רביעי בית אבל גרת,
 הדרישות על לספר יוכל בו שגדל זה ביותר.

 על ובעיקר להפר שאסור חוקים על שנדרשו,
מע כל אחרי שעוקבות ביקורתיות עיניים

 שני מצד מסויים, קור בו יש אחד מצד שה.
 2 בין קול ירים לא איש והגנת״יתר. דאגה

 יהיו בו שיבקרו האורחים בצהריים. 4ל-
בצו להתנהג ויצטרכו ומכובדים, משכילים

 השאיפה למרות ומתורבתת. מנומסת רה
 הזמן כל - מסודר לא בעצם הבית לסדר,

כמ ומארגנים, מסדרים ועובדים, עסוקים
 שקט הכל שבו למצב מגיעים לא פעם אף עט

 ליצור ינסה זה מסוג בבית שגדל זה ורגוע.
 יגיב הוא לעתים אך דומה, בית לעצמו
 שקט חסר יהיה שיקים והבית הפוכה בצורה

ומבולגן.
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 להתכונן וכדאי קל יהיה לא הקרוב השבוע
הרגישות. הנקודות מהן ולדעת מראש

 והעצבים יתגבר המתח
 זה מתמיד, רגישים יהיו

 בהתנהגות לביטוי יבוא
בדר מחשבה חסרת

 אפילו או בעבודה כים,
 שבו מקום כל בבית.
מכשי או כלים ישנם

 יכולות מסוכנים רים
 או תאונות להתרחש

יותר. קטנות פציעות
ה רומאנטית מבחינה

 דלי אריה, מזל בני עם פגישות טובה, תמונה
 משחושבים. משמעותיות יהיו ומאזניים

* ★ *
 זה והפעם דאגה, יגרום שוב הכספי המצב
 אם חשבתם. לא שעליו מכיוון יבוא

 אל לחסוך. הצלחתם
 תזדקקו לפתע תבזבזו.

 נסיעה הזה. לכסף
 7ל־ או 6ל־ שנקבעה

 שתתבטל. יתכן בחודש
 צפויות תתבצע. כן ואם

 תקלות הרבה כל־כך
 לדחותה שעדיף ובעיות.
 הזמן לא זה מראש.
 ולהסתגר, בבית לשבת
ול לצאת מאוד חשוב
 ההיכרויות אולם ידידים. בחברת בלות

 ציפיותיכם. על בכלל עונות אינן החדשות
* * *

 הרגשה יש ובתשישות, בעייפות חשים אתם
 האנרגיה את להוציא מנין אין כאילו

היומיום. לחיי הדרושה
 מקום בכל בולט זה

הש בעבודה. ובעיקר
 את רק לבצע תדלו

חול תופעה זו ההכרחי,
לתקופה, האופיינית פת

 מחלה בגלל לא זה אבל
כלשהי. גופנית בעיה או
 יהיו - 5ה־ עד 2ה-

מהרגיל, יותר מעייפים
 כדאי ועצובים, קשים

 כבד. במצב״רוח לשקוע ולא מהבית לצאת
אלה. בימים מתחיל חדש רומנטי קשר
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 ואתם טובה יותר קצת הכללית ההרגשה
האחרונים. בשבועות שהיה מהמתח נרגעים

 שוב השבוע זאת. ובכל
 אתם אתכם. מפנק אינו

 מבעיות לסבול עלולים
 5ל־ 3ה־ בין בריאות
 מתחילות 6מה־ בחודש.
ה שונה. מסוג בעיות

 הדגש את לשים יש פעם
 בעבודה היחסים על

 אינכם איכשהו ובבית.
דיב־ את נכון מעבירים

 לאנשים וגורמים ריכם.
מב הבנה. חוסר בגלל אתכם ולריב לכעוס

 .10ל־ 8ה־ בין לטובה תופתעו כספית חינה
* * *

 טוב, מרגישים אינכם אתם קל, אינו השבוע
 אחרים. של בריאותיות בבעיות גם ועסוקים

 כעת שדווקא נראה
 עבודה עליכם מוטלת

לד יכולים שאינכם
 בחודש 9מה־ חות.

 מרגיזות תקלות צפויות
ל אי-אפשר שאפילו
 מראש. אליהן התכונן

 מבזבזים שאתם נראה
 נסיון על מרץ מדי יותר

 הסיבות את למצוא
 טעם אין אבל לקשיים,

 שבו שטח האנרגיה. ועל הזמן על וחבל בכך
 הרגש. חיי של התחום זהו - לכם טוב

* * *
היו בחודש 5ה־ עד 3ה־  מתוחים. מאוד י

 מעניינות עבודה הצעות לכם מציעים ידידים
 למרות אבל ומושכת?,
טוב, נראה שזה העובדה

 הישארו - כדאי לא זה
עוב אתם שבו במקום

לשנות. תרצו אם דים.
 כי הבא, לחודש המתינו

 תהיינה לא ההחלטות
 חדשות היכרויות זהות.

ה וכן השבוע, צפויות
 מרגשות מאוד צעות

 הסיכוי לעתיד. בקשר
 וב־ 8ב־ טוב. הוא חדשים בקשרים להצלחה

לבריאות. לב שתשימו כדאי בחודש 9
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 שתגלו חשוב עובדים אתם שבו במקום
 לדחות הנטיה והחלטיות, תקיפות יותר

 להתחשב או החלטות
 באחרים המידה על יתר

 שאינכם רושם משאירה
 יודעים ואינכם חזקים

הנכון. הכיוון את
 הצעות עכשיו צפויות
 תפקידים או עבודה

 להחמיץ וחבל מעניינים
 בימים ההזדמנות. את

 החמישי עד השלישי
 ידיעה שתקבלו יתכן

 הרחוק מהעבר אנשים שימחה. שתגרום
 קצרה. לתקופה לחייכם ונכנסים שבים

* * *
 ה־ במינה, מיוחדת פגישה צפויה בחודש 2ב־
 להרגיש לא עלולים אתם קלים. אינם 4וה״ 3

 את לסכן ובעיקר טוב
 הדרכים. על עצמכם
 הכרחיות שאינן נסיעות

ני עכשיו לדחות. כדאי
 מעניינת הצעה לקבל תן

 לארץ לנסיעה הקשורה
 שזה זמן כל אחרת.

 כדאי, זה תוכנית בגדר
 יולי בחודש נסיעה אבל

 ליותר לגרום יכולה
 הנאה. מאשר מפח־נפש

 להשתלם שתבקשו כדאי העבודה במקום
 ידיעותיכם. את להעמיק או נוסף בשטח

* * *
 שוב נוחים, לא מאוד בחודש 5ה״ עד 3ה״

 עניין בגלל מישהו עם סיכסוך לפרוץ עלול
 להמנע כדאי שטותי,

 לגרום יכול זה מלהעיד,
 למנוע שאפשר בעיות
 מארץ ידיעות אותן.
ויגר לפתע יגיעו אחרת

עו מישהו שימחה, מו
 אבל לביקור לבוא מד

 שבו שהתאריך יתכן
יש להגיע אמור הוא
מ האחרון. ברגע תנה

 עליכם כספית בחינה
 אתם בחודש 9מה- זהירים, מאוד להיות

אחרים. אנשים בגלל להסתבך עלולים
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 אתם זו, בתקופה קורה מה להבין קשה קצת
 בעבודה טוב ורצון כוחות זמן. משקיעים

וב בביקורת ונתקלים
 מצד שביעות־רצון חוסר

בד הקשורים האנשים
 צורך שיש יתכן בר.

 אל הגישה, את לשנות
 כל את לבצע תתעקשו
 כמו בדיוק הדברים
תמיד. מבצעים שהייתם

 להתחשב כדאי עכשיו
האחרים. של בדעתם

 לכם יעזור בגישה שינוי
 טובים בחודש 7וה־ 6ה־ המטרות. את ויקדם

 <ראש.5 תכנון ללא - רומאנטיות לפגישות
★ ★ ♦

 וכמעט בעבודה שוקעים אתם אלה בימים
 הדבר כל קודם הדברים. שאר את שוכחים

 ברירה, מחוסר נעשה
 שחסרים לראות אפשר

 למלא ועליכם אנשים
 גם אבל מקומם, את

 אינו הבריאותי מצבכם
מנ אתם במיוחד, טוב
 אבל - להתעלם סים

 עלול זה יותר מאוחר
 אם אפילו להתנקם.

 היום כל עסוקים אתם
ל זמן שתמצאו כדאי

אלי גמשכים השני המין בני בעצמכם. טפל
חדשה. בפרשיה להתחיל תוכלו עכשיו כם,

★
★
★
*
★
★
*
*
★
★
*
★

★
★
★
★
★
★
★
★
*
*
★
*
*
*
*
♦
.׳.*
1 
1 
1
ג***************************************************************************************************************************************

 ־ בנובמבר 2<
בדצמבר 20

 אם מאכזבים, מאוד בחודש 5ה־ עד 3ה־
 ברגע להתבטל עלולה היא תוכנית תכננתם

 על מדובר אם האחרון,
ל תתעקשו אל נסיעה
 שיהיה יתכן - בצעה
בבית. לבלות קשה

המתו באווירה ביחוד
 אבל מסביבכם, חה

 הזו בתקופה נסיעות
 הן ואם אתכם, מסכנות

 לפועל . יוצאות אינן ן
טוב. שכך יתכן ה־ יותר'

 מאוד קובעים 9וה־ 8
 דבר תדחו אל המיקצועי.

רצונותיכם. כל על לוותר

וניס
 - בפברואר ו9

במרס 20

 עתידכם לגבי
שלא והקפידו


