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אמ*<ח בתחום רק שעוסק תאומים מזל בןבנימיבי

מקומו מצא לא יחיו, במיקצוע או אחו,:החודש מזר

תאומי□
בין ר הקש

מזל 1 בני
תאו!ני□

והמיןנ!צועות

 שמוצא תאומים, מזל בן כל קודם
 מודע ושאינו אחד, כתחום רק עצמו את

 או תחומים, בכמה לעסוק שלו לצורן
 ובעונה בעת מיקצועות בכמה לפעמים

 מקומו את מצא לא עדיין הוא אחת,
 הוא שעל־פי״רוב להוסיף כדאי הנכון.

 והספק הברקות תושיה, בעל יעיל, זריז,
 מרגיש הוא אלה כל לאחר אך מדהים•

חד בפעילויות להתנסות ורוצה משועמם
 בעלות ויהיו דימיונו/ את שיגרו שות,
מעניין. אתגר

המתאי מיקצועות מיספר אזכיר כאן
 ושבהם תאומים, מזל לבני במיוחד מים
 ביותר הטיבעי הדבר מתבלטים. הם

 הרשימה את לקרוא הוא המזל בן עבור
 אפילו או שניים־שלושה, לעצמו ולאמץ
 מובטח כמעט ואז מיקצועות, ארבעה

מרוצה. שיהיה לו

ולהת לחשוב יספיק שהקונה לפני ן מים
 עם החנות את יעזוב כבר הוא לבט,

 ריק. כמעט ארנק ועם <ביד הסחורה
 ממולח סוחר אותו של אומנותו זו אין!

 לומר מתי שחש תאומים, מזל בן ופיקח
 לטפוח מתי להגיד, צורה ובאיזו מה,

 מהירה, קריצה לקרוץ הכתף, על לקונה
גמו והעיסקה עסיסית, בדיחה בתוספת

הצדדים. שני של לשביעות-רצונם רה

להת מוכרחים המיקצועות שאר בין
 נמשכים המזל בני — לאמנות גם ייחס

 אותה יהפכו תמיד לא כי אם לאמנות,
 בה יעסקו אם גם אך בלעדי. למיקצוע
 אמיתיים, כישרונות יגלו נוסף, כמיקצוע
הביצוע. בטיב הסביבה את ויפתיעו

 עירנות קצב, חוש זריזות, — מוסיקה
 נגנים שיהיו לכך גורמים טובה ושמיעה

 ושולטים זריזה, טכניקה בעלי מבריקים,
המו בעולם ומגוונים שונים בתחומים

סיקה.

ח רו פ סי
ת כירו מז

הוראה

לעבו תאומים מזל בני של יחסם את
 זריזים, הם אחד מצד להבין. קל לא דה

או עסוקים. להיות ואוהבים מרץ בעלי
 אלה של לקבוצות לשייך אי-אפשר תם

 זאת, ובכל וחוסר-מעש. שלווה שמחפשים
 כלשהו, במיקצוע עוסקים כבר כשהם

בלתי-מרוצים. אף ולעיתים־קרובות
 שלעיתים־קרו־ היא המרכזית הבעיה

 להם גורם מה תופסים אינם הם בות
יכו הם הגיונית זו. שביעות־רצון לחוסר

שהדב ולאחרים לעצמם להסביר לים
המ כפי יותר או פחות מתנהלים רים
 חסרי-מנוחה, עצמם את מוצאים הם

 להרגשה גורם בכל-זאת מה אז צופה.
זוז

המזל, מבני רבים למצוא ניתן כאן
ליל הקשר המזל. מבנות נכון יותר או

 בלי עצמם, שהם מאחר להם, חשוב דים
 נשארים תמיד הכרונולוגי, לגיל קשר
 בחברה טוב עצמם ומרגישים ילדים קצת

 תאומים בן מורה שלה כיתה ילדותית•
 אף מרוצים, בה שהילדים כיתה זו —

 מתמצא המורה להם, משעמם לא פעם
 ובשיעור מעניינים, דברים הרבה בכל־כך

ש נושאים על ושומעים לומדים אחד
 אלה אך לנושא, שייכים בדיוק לא אולי

 לכל, נוסף האמיתי. העניין את נותנים
 חוש־החומור המורה, של החיקוי כושר

 כיתתו, את בסיפוריו לרתק ויכולתו
 שימוש ללא ממושמעת כיתה לו יבטיחו
בכוח.

 זריזות מגלה תאומים מזל בת מזכירה
 שבהם המקומות, בכל להימצא ויכולת

 היא אחת. ובעונה* בעת נחוצה, היא
 כש- ללקוחות, מהבוס במישרד, מרחפת
 מכשירי שני על חולשת היא בינתיים

 את למצוא מספיקה לכולם, עונה טלפון,
 ולתקתק רגע באותו הדרושים התיקים
לקו ממתינים אם מהיר. מיכתב במכונה

 מישפט להם ״לזרוק" תדע היא חות,
 אם וגם מבטיח, חיוך בלווית מרגיע

 שבו המצב בדיוק זה לחוצה, מעט היא
מה ושביעות״רצון אמיתי סיפוק תרגיש
חיים.

 לא סופרים כותבים. המזל מבני רבים
 ומוכרים זה למזל משתייכים מעטים

 קולחת הכתיבה הרי גדולים. כסופרים
 עטו, דרך מדבר תאומים בן מעצמה,
 ביותר, קצר לכתיבה מהמחשבה המרחק

ה הכתיבה הוא המאפיינים שאחד כך
 הקורא מרגיש כך לפחות או ספונטנית,

הכתי תאומים. בן על-ידי שנכתב בספר
שה הרגשה ונותנת מכבידה, אינה בה

תאו בן הסופר. את אישית מכיר קורא
 וספריו — עשיר בדימיון מבורך מים

ומעניינים. מרתקים בדרך־כלל

פוליטיקה
עיתונות

מסחר

ה מובהק. תאומי מיקצוע עיתונאות
אינ לקלוט היכולת העירנות, סקרנות,

 המזל בן עובר שבה הזריזות פורמציה,
 המהירה ההסתגלות למישנהו, ממקום

 את לדובב היכולת ולמצבים/ למקומות
 מה את גם מהם ולהוציא האנשים

 כושר ובעיקר, לגלות, מעוניינים שאינם
להמ ויכולת קלה כתיבה נפלא, ביטוי

 הופכים אלה — החסר החומר את ציא
 במיקצוע לעסוק ביותר מתאימים אותם
 במיקצוע עוסקים אכן מהם רבים הזה.

סביבתם. ואת עצמם את ומהנים זה,

כמתאי להחשב יכולים תאומים בני
 לא למעשה אך בפוליטיקה, לעסוק מים

 לשוחח יכולתם השטח. פני על הדבר כך
 כל מטעה, שלהם השיכנוע וכושר בקלות

לפו בדרכם להם עוזר במיוחד לא זה
לפוליטי ביותר הנחוץ הדבר ליטיקה.

השאפת — להם חסר בדרך־כלל קאי,
מאפ אינם אלה ההתמדה, ויכולת נות

 כבר הם כאשר גם ולכן אותם. יינים
 אליהם ומושכים רמה, למישרה מגיעים

נאו הופעתם, בגלל רבה, תשומת-לב
 הבלתי־ והתנהגותם המבריקים, מיהם

 הכל, לעזוב לפתע מסוגלים הם שיגרתית,
 לא אותם שמעניין אחר, לתחום ולעבור
פחות. תאו- מזל מבן יותר להצליח יוכל מי
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 בעיות לצוץ עלולות השבוע של בתחילתו
 קשורות אינן ואלה במקום־העבודה.

תת הן הביצוע, בטיב
יח על בעיקר מקדנה

 שאר ובין ביניכם סים
 המאכלסים האנשים

מקום-העבודה. את
 מיותרים פיטפוטים

אחרים, ושל שלכם
והש קטנות רכילויות

 מכל — מעצבנות מצות
במ להיזהר יש אלה

שקשו החלטות, יוחד.
 לזמן לדחות כדאי למקום־המגורים, רות

 רומנטיים. לקשרים הזדמנות מאוחר.
¥ ¥ ¥

 יש השבוע, במיוחד רגישים כספים ענייני
 הימורים מסיכונים, האפשר ככל להימנע

 בי־ ומתם גדולות קניות
 קצרות נסי-עות זבוזיס.
 אתכם, להפתיע עלולות

 בכיוון לאו־דווקא אך
 שנוהגים לאלה חיובי.
 לחוקי־ לשיב־לב כדאי

בזהי ולנהוג התנועה,
 מה כל זה בשבוע רות,

 קצת לנסיעות שקשור
רומנ בעניינים מסוכן.

 יציבות, מחפשים טיים
 גורמים וישנים חדשים קשרים מוצאים. ולא

 להמשך. באשר ודאי־ביטחון לספקות
¥ ¥ ¥

 לא במיוחד להשגיח תאומים בני על
 מיס- תעודות, חשובים. חפצים לאבד

 מ- חלק וכסף. מכים
 בתוך יהיו האבידות

 יימצאו ואלה הבית,
מאו שבועות מיספר

 דלתות- גם יותר. חר
 בבדיקה חייבות הבית

 מפני סכנה יש נוספת,
 מצב- לבתים• פריצות

 בימים עליז די הרוח
 קשרים מחדשים אלה,

במסי ומבלים ישנים,
 במקום־העבודה גם ימי־הולדת. של בות

אופטימית. יותר אווירה תשרור

שווו
 - נאפר״ל
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 חייבים לעסקים הקשורים סרטן מזל בני
 טובה תקופה לא זו זה, בשבוע להיזהר־

טעו ייתכנו לעסקים.
 ושגיאות בשיפוט, יות

 לא אחרות. חמורות
לטווח־ לתכנן רצוי
ל גם זה. ברגע ארוך

כל הנאמרות הבטחות
 להתייחס יש יד אחר

 נסיעות בחשדנות־מה.
 עשויות עבודה לצרכי

אנ עם אתכם להפגיש
להע־ תוכלו שבהם שים

 הכל, לפתע שנמאס לאלה יותר. מאוחר זר
 להמתין. כדאי לשנות, צורך ושמרגישים

¥ ¥ ¥
מ יותר אתכם מעסיקים חיי־החברה

 מיק- פגישות האחרונה, בתקופה הרגיל
 ישנים ידידים עם ריות

 מצב־ זיכרונות. מעלות
ב אך אופטימי, הרוח

 כזו אופטימית אווירה
ל לא להשגיח עליכם
ש למחמאות, היתפס
 כוונות לטשטש עלולות

 הנסיעות אמיתיות.
ויבי מוצלחות תהיינה

 מקוות. לתוצאות או
 למיכ- שממתינים אלה
 ייתכן חשובה, טלפונית לשיחה או תב,

 סודיות. על שימרו בעיכובים. שייתקלו
¥ ¥ ¥

 בפניכם נפתחות שבה בתקופה נמצאים אתם
 גס המיקצועי. בתחום רבות אפשרויות

 תתחילו הכספי בשטח
 לכיוון תזוזה להרגיש

הדב כל בין אך רצוי.
ל־ יש החיוביים רים

להבט במיוחד שיס־לב
 שנאמרות ולהצעות חות

באמת. להתחייב מבלי
מכם, שתבוא יוזמה,
 לשיפור להביא עשויה

בעבו במעמדכס ניכר
 הרומנטי בשטח דה.

 וחוסר־רצון בעיות השבוע במרבית תחושו
ביניכם. חמימה אווירה ליצור בני־הזוג של

 שקשורות תוכניות יעכבו עבודה ענייני
 היה שזה יתברר יותר מאוחר לנסיעה,

 שברגע למרות לטובה,
מעור נראה המצב זה

העבו בתחום וגם פל,
 מהו ברור לא דה

 מיספר תוך מקומכם•
 לחוש תתחילו שבועות

והתקד הקלה, מעט
 רצויה שתהיה מות

 רומנ- קשרים מאוד.
 עשויים חדשים טים

 דווקא השבוע להיווצר
שתחילתו חדש, קשר
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 במקום־עבודתכם.
 להאריך. כנראה יוכל לא אלה, בימים

¥ ¥ ¥
 לא זה דבר אך לחופשה זקוקים אתם
 ב־ להתחיל מומלץ השבוע. להתבצע יוכל

 יותר נסיעה של תיכנון
ממו יותר ולזמן ארוכה

 מלהלוות הימנעו שך.
 מכיוון לידידים, כספים

 ידרשו רבים שמאמצים
 לידכם. להחזירו כדי

חש במכשירים הטיפול
ב הנמצאים מליים
 התייחסות דורש ביתכם
 מחוץ־ מיכתב זהירה.
 שיחת־טלפון או לארץ,

עשו השני, המין לבני המשתייך ממישהו
 חדשה. בפרשה ולפתוח אתכם לשמח יים

¥ ¥ ¥
 עלולים השבוע שייווצרו חדשים קשרים

 הראשונות מהציפיות כשונים להתגלות
 הרושם בהם, שתליתם
 לטעות ייגרום הראשון
מזמנ חלק בשיפוט.

 להקדיש תיאלצו כם
ש בקרובים, לטיפול

מעורערת. בריאותם
בלח שנמצאו ידידים,

 יישתח- ובקשיים, צים
תח ואתם מהם, דרו
 מיפגשים איתם. גגו

להי יביאו חברתיים
חוג ולהרחבת חדשות, עיסקיות כרויות

בג לפרוץ עלולות במקוס־העבודה מריבות
 לברר לכם יגרום הרב הרוגז טעות. לל

ב האמיתי האשם מי
 יעורר לא וזה טעות,

 יש אליכם. סימפטיה
הברי על היטב לשמור

רגי שאתם כיוון אות,
 בתקופה במייוחד שים

בגופ הרגיש החלק זו,
 הרגליים — השבוע כם
 לעייפן לא היזהרו —

אי־ המידה. על יתר
יכ בני־הזוג עם הבנות

 הידועה בסבלנותכם אך למתח, אתכס ניסו
 כהלכה. ההדורים את ליישר תצליחו

¥ ¥ ¥
 בענייני לראש מעבר עד עסוקים תהיו

להת מכם ימנע לא זה דבר אך עבודה,
 ההנאות, לשאר מסר

 אינם חייכם שבלעדיהן
 קולנוע ספורט, חיים.

 אהבות והרבה מסיבות
 את ימלאו אלה כל —

 עם מיפגשים השבוע.
 וישנים חדשים ידידים
 לתכנן אתכם יביאו

לנסי הקשורה תוכנית
 הע־ אחרת. לארץ עה

 מהרגיל ארוכה דרות
עלולה העבודה ממקום

1
*
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חדשים רומנטיים לקשרים צפו המכרים.

 להתרג- לגרום
 למיקצוע. מעמיתים ביקורת ולדברי זות

¥ ¥ ¥
כס להפסדים להביא עלולה בשיפוט טעות
 בבית גם במקוס־העבודה. ולאי־הבנה פיים,

שק תהיה לא האווירה
 בך רב, מתח יורגש טה,
ובי חסר־מנוחה הזוג

 אינם ומאמציכם קורתי,
 הילדים כראוי. מוערכים
לאכזבה, לגרום עלולים
 שהעלימו יתגלה כאשר

רומ חשוב. מידע מכס
מעור שהיו ישנים, נים

ברו לא ותכליתם פלים
מב־ יותר נראים רה,

 2 לכם. שיתגלו סודות בגלל
* ומרתק. מיסתווי אופי

11*8
 עתה, טיחיס

יקבלו הקשרים


