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תחודש: מזר
תאומים

מסבב המושבעים
זריזים, הם מרקורי
פיקחים

חרקה ובעדי!לשון !
 שימחת־חיים ומחשבה, תנועה מהירות

 את המאפיינות תכונות אלה — וחריפות
 אכן אלה כשתכונות תאומים. מזל בני

 המרקו־ שהמזג להניח יש לעין, נראות
במיטבו. ריאלי

 והוא זח, במזל שולט מרקורי כוכב
אנ :שהם כפי להיות לתאומים הגורם

המצ וזריזים, חיים מלאי שמחים, שים
בעי בנסיעות, בעסקים, בתעשייה, ליחים
ביחסי-ציבור. הקשורות ובעבודות תונות

 מוח אלה ומקסימים קלילים לאנשים
 לשון ובעלי ערמומיים פיקחים, הם חריף,

אח לגרור מוכשרים תאומים בני חלקה.
 שהאחרים מבלי מחשבתם, לדרך רים

 משחקים קשה, עובדים הם בכן. יחושו
 הדורש בספורט טובים הם מעט. לא

 בפעילויות מתקשים אך וזריזות, מהירות
 במיוחד נמשכים הם כוח״סבל. הדורשות

 תשבצים קלפים, ברידג', כמו למישחקים
וחידוני־מילים.

זקו הם בחייהם מאושרים שיהיו כדי

בסביבתם. ושינוי לגיוון קים
 מגלים תאומים מזל בני כל לא כידוע,

עלי שיש מכיוון הנזכרות, התכונות את
אחרים. מזלות של השפעות הם

להב ניתן שבו איזור קיים בכף־היד
 אינו אם גם אלה, בתכונות ניחן מי חין

 האצבע תאומים. למזל ישירות משתייך
 הכירולוגיה בשפת נקראת חזרת, הקטנה,

ה את להזכיר בא השם מרקורי. אצבע
 חמרקוריאל- לתכונות זו אצבע של קשר
יות.

 על מעידה ארוכה, כשהיא זו, אצבע
וכו המחשבה זריזות גבוה, ביטוי כושר

מת האדם — קצרה כשהיא שיכנוע. שר
להתבטא. קשה

 אלה, תכונות באמת תבטא שהזרת כדי
 ממוקמת זו גיבעה. מתחתה שתהיה חשוב

 גיבעת ונקראת וקו-הלב, בסיס־הזרת בין
 ח- לאצבע מתחת גיבעח חוסר מרקורי.

 שאינם כישרונות על מראה מרקוריאלית
ביטוי. לידי באים

 גדולה, עימות על מראה כזו גיבעה
 לפעמים מצויין, כושר־הבעה יכולת־דיבור,

 מוסיקלית, יכולת או כישרון״כתיבה על
 גם למישחק. ונטיה לשפות כישרון או

 יש וציירים ארכיטקטים פסלים, אצל
זו. מעין גיבעח

מדי גבוהה מרקורי גיבעת
 שהצדדים מעידה להגזמה, עד ומפותחת
 במיוחד. בולטים מרקורי של השליליים

מאפיי קל לכסף חזק ודחף חומרני אופי
על ידם להניח כדי אלה. טיפוסים נים
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שמתחתיה הקטנה ינעה1ור לזות

למישחק ונטייה הבעה כושר עיונות,
להפ לרמות, לשקר, מוכנים יהיו כסף
 וכושר־ עורמתם חוכמתם, תככים. עיל

 לעזר להם יהיו שלחם, הנעים הדיבור
עורם את ויפשטו יעשקו שירמו, שעה

 כלל. בהם חושדים שאינם הפתיים, של
 ו־ הרמאים הנוכלים, נכללים זו בקבוצה

 אינם אשר העקמומיים, אנשי־העסקים
הגונים, לא באמצעים לנקוט מהססים

*
 ★ במהירות. גבוהים רווחים לצבור כדי

עה חוסר  4 מצב אינו הוא גם גיב
 £ שטוחה מרקורי שגיבעת מכיוון חיוכי,

 ★ אנשים כישלון. על כלל בדרך מעידה,
 5 מיס- כישרון נעדרי חמיקרים, ברוב אלה,
 ★ וחסרי-הומור, כבדים משעממים, הם חרי.

 ן נדמה ומייגעת. משעממת עימם השיחה
 פרטי־ כל את הזכירו לא הם שאם להם

יפ השומע לסיפורם, הקשורים הפרטים
 נאלץ לחם המאזין זה חשוב. משהו סיד

נימוס. מתוך בראשו להנהן
אנ בדרך־כלל נחשבים שאלה למרות

 את המלווה האפרוריות הגונים, שים
 הבאים אלה ועל עליהם מקשה אישיותם

בקשרים. עימם
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ס 2ו ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 על לקבל השבוע להתכונן יוכלו טלאים
 העבודה במיסגרת אחריות תוספת עצמם

הפרו המישפחה. או
נר שתיכננתם ייקטים

 אך כמצליחים, אים
 בטאקט להתנהג יש
הממונים כלפי רב

 התבטאויות עליכם.
עלו ופוגעות ישירות

ב לחרטה. לגרום לות
 המצב כספים ענייני
עדיף ביותר, רגיש עדיין

נטייה להסתכן. לא
ברגל, או ברכב לטיולים לצאת חזקה

 מחודשת. שימחת-חיים עימה מביאה
¥ * *

 בכל זהירים מאוד להיות חייבים שוורים
נפ אחד מצד לחיי־האהבה. שקשור מה

^ אפשרו־ לפניכם תחות
חד מכרים חדישות. יות

 להיות הופכים שים
ה מאוד. לכם חשובים
 יותר הופכים קשרים
 וה־ ורציניים, עמוקים
מע מעפילות תיקוות

 האידיאלי המצב לה.
 עלול להיווצר שעשוי
 להשתלט לכס לגרום

וללחוץ בני־הזוג על
לה יכול זה רגילים. שאתם כפי אותם

 יותר. קליל יחס לגלות נסו רב. לסבל ביא
¥ ¥ ¥

ב עסוקים עצמכם את מוצאים אתם
 חלק אחת, ובעונה בעת תפקידים המון

 הנאה לכם גורם מחם
ו המאמץ אך ,עצומה,

 להקדיש שעליכם הזמן
רבה. לעייפות גורמים

הברי למצב לב שימו
 בני״מישפחח של אות

 דורשים אלה מבוגרים,
וטי תשומת״לב יותר
להת ואי״אפשר פול,
 חיי- ממצבם. עלם

מאוד: מרגשים האהבה
התנ בפתח, עומדת חדשה אהבה פרשת

כך. על לדבר לכם מאפשרים אינם אים

₪0חי 1
אי 2ו מ  - ב

ני 20 ו בי

 ומוכיחים קשה עובדים אתם זו בתקופה
 עליכם שמוטלת האחריות רבה. סבלנות

ואתם מתמיד, גדולה

שחשוב
על ולשמור להמשיך ; *1©

 כמה ולשתף סודיות
 בתוכי ידידים שפחות

מוז היכרות ניותיכס.
ל להתפתח עשויה רה

 הראשון ברגע אס גם עמוק. יותר קשר
 נשכרים. ותצאו ייתכן לרוחכס, אינו הדבר

¥ ¥ ¥
 זו. בתקופה מתקבלות מהירות החלטות

 נסו חשים, אתם שאותו הביטחון למרות
, ̂ פעם ולהרהר להיעצר
שע ייתכן — נוספת

 להתלבט להמשיך דיף
 מחשבות מה. תקופת

אח לדירה מעבר על
 שתישארנה כדאי רת

 את — תוכניות בגדר
 דחו המעשי הביצוע

הזמ שבועות. בכמה
 עלולות למסיבות נות

 האחרון ברגע להגיע
 הדבר תיעלבו, אל מדי, מאוחר אפילו או
להיפך. אלא בכם, לפגוע כדי נעשה לא

¥ ¥ ¥
מכם מונעות בבית פיתאומיות דרישות

 גורם והדבר בעבודה, חובותיכם את לבצע
עתה, דווקא למתח לכס

כאי נראים כשהדברים
 סוף סוף מתחילים לו

לקי־ ולהביא להסתדר
 לעבודה הצעה דומכם.
קוסמת, מאוד חדשה
השבוע. להתקבל עשויה
ל תוכלו שלא כנראה
חיוג היענות  בגלל ב

לחוץ־ הקרובה נסיעתכם
 משאיר הדבר לארץ.

 על לכם אין למעשה אך כבדה, הרגשה
טוב. מסתדרים כספים ענייני להצטער. מה

לי 21  - ביו
ס 21 ס ו ג או ב

4$ ^

ס 22 ס ז ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

ש- דברים מחודש. מרץ תחושו השבוע
בתקו יתבצעו יותר מאוחר לזמן דחיתם

והכל הנוכחית, פה

מושלמות, ** הלימודים

 נצלו מלא. בקצב צוען
וה־ ההתלהבות את

 הדברים להשלמת מרץ ■
ש- אורחים שהוזנחו.

£ס68 0 2 לבואם מצפים אתם 8|6 להת־ עלולים מחו״ל ■31332211■
 מאוחר ולהגיע עכב *

 נסיעה שתיכננו וקרובים, ידידים גם יותר.
 זאת. לקיים כנראה יוכלו לא זו> בתקופה

¥ ¥ ¥
די מצב־רזח לעקרבים, מבוכה תקופת
 עליכם מכבידים עייפות ותחושת מדכא

להתבו לרצון וגורמים
ב ולהרבות לנוח דד,

 המתקרב השבוע שינה.
מכך להתנער תוכלו
חדשה. אהבה בעזרת

 בכך הקשור כל אמנם,
 המתח בגלל קל, אינו

כע אך ביניכם, שנוצר
יש הכל מה זמן בור
 עניינים לטובה. תנה

לדא הגורמים כספיים,
 הכסף סכום בעזרת במפתיע, יסתדרו גה,

 רבה. בזהירות לנהוג יש לידכם. שיגיע
¥ ¥ ¥

 פסים על עולים בני-הזוג עם הקשרים
 רצונותיכם על ויתור קצת עם חיוביים.

ה את להחזיר תוכלו
 ביחסים ולהירגע. שקט

 עליכם ידידים עם
הש י— זהירים להיות

 להתפתח עלול בוע
 דיבורים בגלל סיכסוך
שאינ למרות פוגעים,

 להעליב מתכוונים כם
 את בחשבון קחו —

ה אלה של רגישותם
 עניינים בכם. קשורים

אפ אין זה ברגע דאגה, גורמים כספיים
נורא. לא זה אבל המצב, את לשנות שרות

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי
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 ב־ המעונייניס בידידים, מוקפים גדי בני
 מהתקופה מאוד נהנים ואתם קירבתכם,

 חדשה אהבה הנעימה.
 *רגשה עימה מביאה

לע בקשר אופטימית
 לאנשים לב שימו תיד.

 בקשרים המעוניינים
 עומדים אלה איתכם,

בעבודתכם. לכם לעזור
 יהיו בעבודה הדררשות

לעצ תמצאו לא רבות,
להנאותי־ רב זמן מכם

 את למלא ותיאלצו כם
מר הילדים עליכם. המוטלת האחריות כל

 הנאה. מוסיפים הס וגם חיובי, יחס אים
¥ ¥ ¥

 ושבעי־ הנוכחית מהתקופה נהנים אתם
 במקום הגעתם שאליהם מההישגים רצון

 יותר אך עבודתכם.
 אינה אופטימיות מדי

 עם ומתן במשא רצויה.
 איתכם העובדים אלה

עלי הממונים, עם או
 רב. טאקט לגלות כם

יכו וקפריזות מוזרויות
 את מאוד לעייף לות

אי־ וליצור הסביבה
___________ הש- מיותרות. הבנות

 יעסיק הרומנטי טח
 שמים השני המין בני השבוע: אתכם

שלכם. והמשיכה הקסם בזכות אליכם לב
¥ ¥ ¥

 חשוב אירוע יהיו טיול או קצרה נסיעה
 במישהו לפגוש עומדים אתם — השבוע
תוכ לקשיים. שיגרום

 לבצ־ שהתכוננתס ניות
 והרוגז מתעכבות יען

 מצב־הרוח. את מקלקל
 להתמסר אפשר השבוע

 כיש־ ולפתח לתחביבים
 — אמנותיים רונות

ה בתקופה וכה כה בין
 יותר תמצאו קרובה

 עבודות בבית. זמן
 חייבות שהוזנחו בית

שבו הזמן את לנצל כדאי להיעישות,
לבית. מחוץ להתרוצץ רב חשק לכם אין

ר 20 א נו  - בי
אר 18 בפברו

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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