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תיו ומצליף בדיבורו ללא התחשבות ב
זולתו.

על בני מזל תאומים אפשר לומר שהם
טקטיים מאוד ודיפלומטיים .למרות ש
הסיבה שונה מזו של בני מאזניים .לבני
תאומים ראש ממולח ומוח חריף• אם
פוגעים בהם הם מסוגלים להשיב לפוגע
בצורה בל״בך מתוחכמת ושנונה ,שאפילו
הוא לא ירגיש ברגע הראשון בגודל ה 
פגיעה .הם יעשו זאת בצורה צינית ולע
גנית ,אך דיבורם המעודן והמהירות שבח
הם פועלים ,יבלבלו בל אחד• ועד שזה
העומד מולם מרגיש מה התרחש כאן,
הם כבר נעלמים ,מלאי שימחה וסיפוק
על שהצליחו ״לסדר״ אותו .זה שהתנסה
בתקרית מעין זו ,לא במהרה יהיה
מעוניין לחזור עליה.

מאו 1״ם
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סרטן

בני מזל מאזניים ידועים כאנשים בעלי
התחשבות וטקט ,לעולם אינם פוגעים
אם אפשר להמנע מכך .גם באשר הם
מעירים למישהו ,או כועסים על עוול
שנעשה להם ,הם משתדלים לא להטיח
את האמת בפנים ,ויבטאו את כעסם
סחור סחור ,עד שלפעמים זה שעומד
מנגד ,זקוק לאותן תכונות של דיפלו
מטיה על־מנת להבין למה הם מתכוונים.
מצד אחד תבונה זו מעוררת התפעלות,
מכיוון שהדרך שבה הם נוהגים מקורית
ומאפיינת אותם בלבד• מצד שני ,תכונה
זו היא גם חולשתם — מכיוון שכל־בך
לא נעים להם לפגוע ,עד שפעמים הם
מסתבכים בתוך חצאי אמיתות .דווקא
דרך זו מרגיזה את ידידיהם ומקורביהם
יותר מכל אמת שנאמרת בצורה חדה
וחלקה.
כאן נראה אם גם שאר המזלות ניחנו
בשקט ובדיפלומטיה ,או שמא זו נחלתם
הבלעדית של בני מזל מאזניים.

להביט על מזל טלה ,שגם בגלגל המזלות
הוא קוטבי למאזניים .לבן ברור שלבני
מזל טלה חסרה בדרך בלל תבונה של
טקט• הם לעולם לא הולכים סחור
סתור ,גם אינם נוהגים לתכנן את מע
שיהם .סיסמתם ״נעשה ונחשוב״  :קודם
הם אומרים את דעתם ורק לאחר מכן
הם מוסרים לעצמם דיו״וחשבון .קורה
להם לא פעם ,שלאחר מעשה הם מתחר
טים שפגעו בזולתם .אך כעסם ,המתלקח
בשנייה ,אינו מאפשר להם להתאפק
ולהמתין•
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את בני מזל סרטן לא קל לחגדיר.
על״פי רוב הם מנסים להתנהג במירב
הטקט וההתחשבות בלפי זולתם .הם
עצמם מאד רגישים ונפגעים במהירות.
הם כל-כך מזדהים עם הסבל של האח-
רים ,שהם משתדלים לא להכאיב לאיש.
★
אך אם פגעו בהם — זה בבר עניין
אחר .בני סרטן לעולם לא ישכחו עלבון ★
*
או פגיעה אישית בחם ,הם ינטרו ,וגם ★
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המאזניים הם דיפלומטים מלידה .הם
מצטיין 1
ני 1נ שוי□  ,ואשי־ו!גמשדה,
ו1ודכי־זויו ,1פוליטיקאי! 1ושגריר□,

★

אם לדבר על היפוך של תבונה ,יש

גם השוורים לא ״המציאו" את הטקט
והדיפלומטיה .אך לעתים קרובות אנשים
נוטים להאמין שאין במותם מתחשבים
בזולתם .וזאת ביגלל טבעם השליו וה

לערער את שלוותו .אך אם בבל זאת
יפגעו בו ויביאו אותו לידי כעס וחימה,
במיקרה כזה הוא אינו בורר את מילו-

לאחרונה אתם נאלצים לעמוד בדרישות
של בני״זוג ושותפים ,והדבר מעיק עליכם
וגורם לכעס מצטבר
שאינו מוצא לעצמו
פורקן .נדמה לכם ש
אתם צריכים לוותר
יותר מדי והדבר מכ-
ניסבם למתח רב• אלה
שחיים איתבם צפויים
השבוע להתפרצות של
 : 1 21מ ר ס ־
זעם נגדם ,ובדאי לכם
 1 20נ א פ רי ל
להזהירם מראש .ענ
יינים כספיים כדאי
להשאיר בפי שחם ,ולא לעשות כעת
ספקולאציות או שינויים מרחיקי לבת.
¥ ¥ ¥

הרומן החדש אינו מתפתח כפי שציפיתם,
והאכזבה אינה מאחרת לבוא .עד מהרה
יתברר שהיחס הקליל
של בן־ הזוג שונה ל
חלוטין מיחסכס אליו.
טוב לפקוח כעת את
העיניים ולהבין מהי
הכוונה האמיתית .המ 
תיחות בבית גורמת
לעצבנות ולירידת כושר
הריכוז .בני־הזוג תוב
עניים ושוכחים לעתים
קרובות לכבד את פר־
כסף
טיותכס ואת זמנכם הפנוי .סכום
שיבוא אליכם במפתיע ישמח את לבכם.
¥ ¥ ¥

תוכניות חדשות לגמרי גורמות לבם
לשנות את השקפתכם על עניינים שונים
ואפילו עקרוניים .בן-
הזוג ,שגורם לבם הת
לבטות וקשיים ,מא 
שים אתכם בהאשמות
שווא .בדאי להעמידו
במקומו ולהוכיח לו
שהאשמה אינה בכם.
אלה שנדמה להם ש
זהו קשר בלעדי ,טו
עים .קשר חדש עשוי
לשמח אתכם בקרוב.
נסיעה קצרה תביא אף היא שינוי
מרענן ,אחרי שבוע של עבודה שיגרתית.
¥ ¥ ¥

טלה
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שקט• גם אם פוגעים בשור ,הוא מעדיף
להתעלם מהפגיעה ,שהרי על־מנת לכעוס
ולהעלב צריך לבזבז המון אנרגיה .ולא
הוא שימהר להסיק מסקנות שעלולות
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★
★

★
★
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תאומ■□

בני מאזנ״ם
התבונו בטקט
וב ובהתחשבות
בחלת

★
★
★

אחרי  20שנה המיקרח ישאר בזיכרונם £
כאילו קרה רק אתמול .הם לא יעירו ★
)המשך בעמוד ^ (54
★

11ול ה

עבודה קשה ואחראית מוטלת עליכם
בתקופה זו .אתם רוצים לנוח ואינכם
מוצאים פינה שקטה
ושלווה נפשית שתאפ 
שר לכס להרגע .מצב
הבריאות מעט רופף
ויש לשמור ולא להז
ניח הרגשה לא טובה.
בני־הזוג אינם נראים
11111
באור שבו ראיתם אותם
 21ב א פ רי ל ־
בעבר ,הם מסתירים
 20ב מ אי
מכם דברים ואינם יש 
התייחסו
ריםכלפיכם.
אליהם בזהירות והקטינו מעט את אש
האהבה ,על־מנת שלא תיפגעו מלהטה.

בתקופה זו אתם מרבים בנסיעות אולם
דווקא בעת ,עליכם להשגיח במייוחד
מכיוון שאתם נוטים
להתנהגות ספונטנית
מדי ,ומסבנים את
עצמכם ואת הקרובים
אליכם .הכבישים מסו
בנים עבורכם ,וג ם ה
מכשירים החשמליים
בביתכם• הרפתקה רו
מנטית מיוחדת ומל
היבה עומדת להתרחש
בימים אלה .התקש
רות מהירה ,אולם קצרה .לכן הימנעו
מלבנות מגדלים באויר ,וחשבו צעדיכם.
¥ ¥ ¥

רוח התלהבות ושימחת חיים מלווה את
' התקופה .בעבודה קשה להתרכז ,מאחר
ואין חשק להיבנס ל־
מיסגרות מחייבות ול-
שעות קבועות ושיג-
רתיות .אתם מרגישים
שעבודתבם לא מוערכת
כראוי וזה מרפה את
ידיכם• שימו לב ל
אנשים העובדים אית-
כם ,הם עלולים להע
רים עליכם השבוע.
מאידך תמצאו סיפוק
בתחביבים ,אהבות ונסיעות .מיכתב או
ידיעה מחוץ־לארץ יגרמו לכם שמחת.

עניינים הקשורים למקום העבודה מע
סיקים אתכם השבוע יותר מדי• הצעות
חדשות שאתם עשויים
לקבל יגרמו להתלבטו 
יות ולחוסר יכולת ל 
החלים .ההתלבטות היא
בין עבודה שאתם פחות
אוהבים ושמבחינה כס 
פית יותר משתלמת,
ולעומתה עבודתכם ה 
קבועה והמקום שאליו
>>11171? 1 1 1
אתם רגילים ואפילו
אוהבים .היכרות חדשה
^
עשויה להפתיע אתכם בעיקר ביגלל
המקום והזמן הבלתי צפויים מבחינתכם.

¥

תאוחיס

¥

¥
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מאץנ״ס

תקופה לא קלה עוברת עליכם ,בעיות
בעבודה מציקות וברגע זה אי־אפשר
להזיז דבר .זה גורם
לכעס ולשתיקות רבות.
גם החיים החברתיים
לא מוסיפים הניאה ,ו 
אתם מוצאים את עצ
מכם מבודדים .לפתע
לא ברור לאן נעלמו
כל הידידים• חשבון־
: 1 22א 1ק ס ו ב ר -
הנפש שבו אתם עסו
 ;!2בנ ו ב מ ב ר
קים יכול להביא ל
מסקנה מהפכנית ש 
בעקבותיה עשוי להתחולל שינוי ,בתחום
לגמרי בלתי צפוי ,שלא חשבתם עליו כלל.
¥ ¥ ¥

עקת

למרות האכזבות שהיו מנת חלקכם
לאחרונה ,כעת מורגשת הקלה במצב.
ידידים באים לעזרתם
ומציעים את עזרתם.
שאיפות עשויות להת
גשם השבוע למרות
שעד הרגע האחרון
קשה יחיה להאמין
בכך .חיי האהבה מת
חילים להתעורר ,סי 
כויים רבים לפגישות
}  2בנו ב מ ב ר ־
 20ב ד צ מ ב ר
___ חדשות או מחודשות
עם בני המין השני,
שיבקשו' את חברתכם ,וידעו להעריך
את אישיותכם ,שתעשה עליהם רושם.

למרות הלחצים במקום העבודה תמצאו ★
לכס דרך נעימה להתנער מכל החובות ן
והדרישות .טיול או ★
בילוי מעניין יוסיפו ;
לבטחונכס .פגישה עם *
חוג חברתי שונה מזה *
שלו אתם רגילים יז־ *
±
כירו את חוש ההומור
שלאחרונה הוא חבוי ★
עמוק בתוככם .אכזבה *
מידיד קרוב צפויה ,ו־ 5
 21ב ד צ מ ב ר -
 19בינו א ר
טוב מוקדם מאשר מ־ ★
אוחר מדי ,כפי שאמר £
כבר פעם תחכם הסיני לאו־צה .אל תהססו *
לנצל את זמנכם הפנוי לטיול סתווי• *
¥ ¥ ¥

הבטחות גדולות שהובטחו לכם במקום ן
העבודה עלולות לגרום לאכזבה השבוע* .
£
יש להזהר מדיבורים
*
ראוותנים של מנהלים
ושותפים לעבודה .גם
★
לכם כדאי לחשוב הי'
★
טב על כל מילה ש-
■* 0₪ 8^>£
אתם מוציאים מפיכם,
ולא להתבטא בצורה
■* ^ £18
על מנת שלא
■וז^-ן ףןיןלן ■ *
לגרום לעצמכם נזק
■זז דזזי ר ח ^ ★
בגלל שלא תובנו כ-
5
הלכה .ידידות מענ-
יינת עם בני מזל קשת עשויה להתפתח ★
לקשר עמוק ומשמעותי ,למעלה מהצפוי{ .

¥

¥

*

מצב־ רוח קצת קודר צפוי לבני דגים
השבוע .הצטברות של דברים שאינם
נראים לכם גורמת לכס
למתח ולחוסר יכולת
להוציאה במקום הנכון.
תוכנית לנסיעה עלולה
להידחות או להתבטל,
ובנסיעה שכן תצא אל
הפועל צפויות בעיות
ןלי 8
לא מעטות• בעיקר אי־
בוד חפצים או איבוד
 19ב פ ב רו א ר ־*
 20ב מ ר ס
סכומי כסף מבלי ש 
תהיה לכם יכולת לב־
דוק לאן הם נעלמו .אהבה חדשה עשויה
להתפתח במקום העבודה .שבוע מוזוייו
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