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את מבלבלים
1 מי כל

נולדו מתי לנחש
 תאומים מזל ותחילת שור מזל סוף ילידי

 לשייך המנסים אלה את פעם לא מבלבלים
 עדיין הם תאומים. או שור למזל אותם

 אופיים זאת ובכל השורים את מזכירים
 הטיפוסים את מזכירים כך כל והתנהגותם

 ש־ והאווריריים, הקלילים המרקוריאלים
 של החזקה מההשפעה להתעלם אי״אפשר

תאומים. מזל
 טיפוס את בדרך־כלל מזכירה הופעתם
 והליכה דק גו צרות, כתפיים התאומים:

 והאיטי הכבד הרושם את יוצרים אינם קלה.
אינם הם הופעתם, למרות המצוי. השור של

 חשים הם ואימפולסיבים. פזיזים קלילים,
 הם להחליט. ממהרים ואינם ביציבות צורך

 מנסים כשהם בכובד״ראש, בכל שוקלים
 כשורים ומעשיים מציאותיים להיות

אמיתיים.
 תאומים בני של חוסר״הסבלנות אולם

 להתייחס הצורך למרות שכן בעוכריהם הוא
 דבר, לכל שוריים ובשיקול־דעת ברצינות

 החלטה ומחליט שד איזה בם נכנס לפתע
 לא שהחלטותיהם יוצא כך עבורם. רגע בת

ואחראיות. שקולות תמיד
 וחוסכים לדבר ממהרים שאינם השורים

 מאלה לגמרי שונים שאפשר, כמה עד במלים
המעבר" ״טיפוסי לתאומים. שור בין שנולדו

 כשהם לחשוב, ואחר״כך לדבר נוהגים
 כך על ומתחרטים עצמם את אוכלים
 זו תכונה להעיר. או דעה להביע שמיהרו

 אינם שהם מכיוון סבל, ממש להם גורמת
 חשובה והחברה באחרים, לפגוע אוהבים

 מיקרי באורח שיוצאים והדברים להם.
פעם. לא פוגעים

 כמובן, וזה, שוב. להם יקרה לא שזה לעצמם
עצמו. על יחזור שהסיפור הבאה הפעם עד

 הם אותם. אוהבת החברה זאת, בכל
 נוח מרגישים ואנשים בקלות מתיידדים
 השורים של הטוב המזג להם יש במחיצתם.

 אוהבים הם התאומים. של וחוש״ההומור
 אינם אך שקורה, במה מעורבים להיות

 מוצאים הם זאת, חרף בכוח. עצמם דוחפים
 זאת, מזומנות. לעיתים במרכז עצמם את

 ואינם מאיימים אינם שהם משום בעיקר
והשולטים. הבולטים להיות נלחמים

 כל כמעט למדי. מגוונים כשרונותיהם
 גם וזו כוחם בזה אותם, מעניין ותחום שטח

 רק" מתמסרים הם רחוקות לעתים חולשתם.
 בכל להתנסות צורך חשים הם אחד. לשטח

 המעניין שטח כל ללמוד חייבים הם דבר.
 שהחמיצו ירגישו זאת, יעשו לא אם אותם.
 לא אך להם, קרובה האמנות חשוב. משהו
 המיקצועות. וכתיבה. שפות מכך פחות

 בדרך־כלל קשורים עוסקים היו שבהם
 אמנות תיקשורת, יחסי״ציבור, של לתחום
 שלא לעבודה במיקרה שנקלעו אלה ושפות.

 עצמם מרגישים קהל, עם מגע להם מאפשרת
 הם מרוצים. מלהיות רחוקים והם מבוזבזים

 שבו מקום לעצמם למצוא בדי הכל יעשו
בחברה. מעורבים יהיו

 התאומים את יותר מזכירה דמותם אמנם
מצ הנישואין חיי אך השור, את מאשר
 אינם אם גם ביציבות. בדרך־כלל טיינים

 רחוקות לעתים בן־הזוג, עם נוח מרגישים
 אחריות חשים הם המיסגרת. את יפרקו
 ביותר. להם חשוב והבית הילדים, כלפי
 לעצמם למצוא להם קל שלא לציין כדאי

 בגילים נישאים הם קרובות ולעתים בן־זוג,
מאוחרים.

 את קיבלו לא עדיין והם לעשות מה אך
 בני את מאפיינות הכל־כך התכונות
תאומים.

 אחד דבר לחשוב כפול, להיות היכולת
 לדבר לא או לגמרי. אחר משהו ולומר

 המלים, נאמרו כבר ואם כדאי. שלא במקום
 שתתקן והומור חן מלאת דרך למצוא תמיד

 השורית הרצינות עם עדיין הם המעוות. את
 לפעמים להם עולה עושים שהם שגיאה וכל

והבטחה עצמית הלקאה חרטה, של בלילות

 חסוי־ או שווים, נמו בנובו־ואש שוקלים
 שחושבים יכני מובויס תאומים, נמו סבלנות

חבוה בנד ומקובלים אהובים זאת שם

מרי□
בנינו•!׳

 שוו ביו
לתאומים

רד  החנו י
71x1(1 ׳111 שביו
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 חיי הפתעות, מלא יום יהיה בחודש 16וד
 מבחינת ומבטיחים מלהיבים יהיו הרגש

עלו* ההזדמנויות,אולם
 קשיים להתפתח לים

ז* מחשבה חוסר בגלל
עלו אתם דיסקרטיות.

 לגמרי להיסחף לים
ול רומנטיים בעניינים

 ואת עצמכם את שכוח
 של חשיבותם סדר

 בתחום אאיים. עניינים
זהירות. דרושה הכספי

במהירות. תחליטו אל
 מאמץ, להשקיע כדאי בחודש 18וב־ 17ב-

 שמסביבכם. האנשים רצון את להשביע כדי
* * *

מו לבינה שבינו בשטח ת ה קשיים, יי הי  י
 הקרוב בעתיד דרככם על להחליט עליכם

תכן קל. יחיה לא וזה  י
ע להחליט שתתבקשו

 ורצוי אחר, מישהו בור
 על מלקחת להימנע
 ה־ זו. אחריות עצמכם

ית בחודש 18וה־ 17
מו חבר לבילויים אי
 את לנצל וכדאי תיים
מן  מחבית. ליציאה הז

ד  יהיו בחודש 21וה־ 20ו
 נסו ומאכזבים, קשים
ת לתכנן ולא בשקט אותם לעבור מיו גדו תו

ד לות. להשתפר. יתחיל המצב בצהרים 22מו
* * ז*

 מלה בכל זהירים שתהיו כדאי השבוע
 ולומר לפטפט נסיה קיימת מפיכם. היוצאת

 זה שכדאי. ממה יותר
נזק, לכם לגרום עלול

 על מלדבר להמנע כדאי
 בגדר שהן תוכניות

יג הדיבור עצם סוד.
הרו בשטח נזק. רום

ב הפתעה תהיה מנטי
אל בחודש. 17ב- או פג

ת חבו יוזמה. תקחו לאו
 שמועות השני. מהצד
 20ב- לאוזניכם, שיגיעו

 נכונות, לא להיות עלולות בחודש, 21ב* או
האמת. את קודם בררו לחרדות, תיכנסו אל

ד  אנשים עם אתכם להפגיש עשוי בחודש 16ו
 את הפעילו מעניינים. ורעיונות חדשים

 דרך על וחשבו הדמיון
 העבודה בתהום חדשה

ה־ אחרים. ובתחומים
ח- 18  יהיו בחודש 19ו

ם חי רו מבחינה מבטי
ת טי  הרגישות אך מנ
 לגרום עלולה שלכם

ש במקום להעלב לכם
לכך. התכוונו לא כלל

 עדיין כספית מבחינה
 ובן 22רד 21וה־ מסובך

ד ם לא במיוחד יחיו 23ו  בני זו. מבחינה נוחי
ם לפנות וכדאי לעזור עשויים דגים מזל ה  אלי

★ ★ ★
 עליכם להטריד. ממשיך המיקצועי השטח
 חשוב הפעם חשובה, החלטה לקבל

 אחרים. ללא שתחליטו
 שלכם האינטואיציה

ה בדרך אתכם תנחה
ב 16ה־ ביותר. טובה
 עם אתכם יפגיש חודש

ה אך חדשים, בני״זוג
 קצר. להיות עשוי קשר

 בחודש 19וה־ 18ה־
 מאוד, עמוסים יהיו
למ זמן שתארגנו רצח

בחו 22וה- 21ה- נוחה.
תוו אל המישפחח. בתחום קשים יהיו דש
 להסתכסך. לא נסו אך רצתותיכס, על תרו

* * *
 חסרי־מנוחה להרגיש עלולים אתם השבוע

ם מתוחה בבית האווירה ועצבנים.  וענייני
 דאגה גורמים פעוטים
ם יהיה טוב מופרזת.  א
 להעיר פחות תצליחו

 של בחייהם ולהתערב
 19וה- 18ה־ אחרים.
ם בחודש אי  לכם מבי

 קשרי לחידוש הזדמנות
לפתע. שנפסקו אהבה

 את לשפר עשוי זה
 לא בי אם מצב־הרוח,

ם לזמן  בני של מחלות ר
 בחודש, 22וב־ 21ב־ אתכם יעסיקו מישפחה

ימים. לאותם גדולות תוכניות תתכננו אל

 גופנית, מבחינה טוב חשים אינכם עדיין
ההרגשה. תשתפר ימים כמה בעוד אולם

 את- שהעסיקה הדאגה
מת האחרון בשבוע כם

 ותוכלו להעלם, חילה
 להיפגש ולנסות להרגע

ה־ שעימם ידידים עט
 הצד ניתק. כמעט קשר

 לאח- מוזנח החברתי
אותו. לטפח ורצוי תנה

 22ב״ או 21ב- נסיעה
 נסו רצויה. אינה בחודש

 או מוקדם אותה לבצע
 השיפוט הרומנטי בשטח יותר. מאוחר
 מפליטות-פה. היזהרו טוב. אינו שלכם

* ★ ★
 ביותר. מעניין להיות עשוי בחודש 16ה־

 שיגיע יתכן לכספים. שקשור נעז בכל ביחוד
שע כסף סכום אליכם

 גם חשבתם. לא כלל ליו
 יש מיקצועית מבחינה
 מע־ את לשפר אפשרות

 אל ותפקידכם. מדכם
 וגלו בבוסים תזלזלו

חס ד ומתחשב. עדין י  הנ
 חוששים עליכם נענים

של הצינית מהביקורת
 העיקרית הסיבה וזו כם

מתקד אינכם שבגללה
 20וב־ 19ב- מחנה לחיות עשויה נסיעה מים.

עילה, נעימה חברה יהוו סרטן בני בחודש. מו  ו
* * *

ובהתחיי בעבודה עמוסים אות* החודש
 16ה״ את תבזבזו אל אולם שונות, בויות

 לקדם תובלו בו. 17וה-
 שהתעכגו העניינים את
 שחשוב מה כל עתה. עד
 ולא בסקס לדבר זה

 שבא מי את להעליב
 תפקידים במגע. עימכם

 יוצעו בצידם ששכרם
 חשבו בקרוב. לכם

 מה ברצינות. עליהם
 לעזוב לא זה שחשוב 1

 שרק הקבוע המקום את
 בחודש 22וה- 21ח- היציבות. מובסחת בו
חשובות. פגישות או לשיחות יתאימו לא

ק
ד 16ה־  רצוי מעייפים, מאוד יחיו בחודש 17וו

עודף מדי. יותר עצמכם על תקחו ולא שתנוחו
״ להחמיר עלול מאמץ __״

הלא־ ההרגשה את
 עלולים ואתם טובה

ב 23וב־ 22ב־ לחלות.
 הבנות אי־ צפויות חודש

 ועם אחרים עובדים עם
סו הסביבה.  לענות לא נ

בתוקפנות, להגיב ולא
 מעט שהפעם מכיוון
לצידכם. יעמדו אנשים
 אץ הרומנטי בשטח

תל אל נעצרים, כאילו והעניינים התקדמות
ה ותיבהלו, חצו מני ז ה ז הי  טוב. יותר שוב וי

* * *
 ימים להיות עשויים בחודש 17ה־ או 16ה-

 את שתכינו רצוי ♦סלם ומשמחים, נעימים
 איזו לארגן כדאי הרקע.
 עם פגישה או נסיעה

 הישיבה ישנים. ידידים
לשי וההיצמדות בבית

 עליכם. מכבידים ניה
 בלתי כספית הוצאה

 לגרום עלולה מתוכננת
 זה בתקציב גדול חור

 בהוצאה קשור
 עניין לא זה הביוב

 אי-אפשר לכן מותרות
 מאזניים מזל בני אחר. לזמן זאת לדחות
 להם. לעזור תוכלו אתם ודק לעידוד זקוקים

★ ★ *
 תחילה יגרמו המיקצועי בתחום הפתעות

 ליותר תיונפסו אל שימחה. ואחר־כך בחלה
ת מדי  יתכן התלהבו

 לעבודה הזמנה שתגיע
אח־ בארצות שקשורה

ת  יש זה על אך רו
 בשיקול־דעת להחליט

ת לדחות כדאי  מתן א
שבוע. לעוד התשובה

 המצב הכספי בתחום
 דבר של בסופו קל. אינו

 מסבך לצאת תצליחו 1
ת הבעיות ם והצרו  ידידי

ד בחודש. 10ב־ או 19ב־ לעזרה יחלצו  21ו
ם בחודש 22וה* זהירים. היו עבורכם. מסוכני
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