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מדים
בנימי!•

החודש: מזל

תאומים
 החיצוני החשם

 התאומים שר
 תמיד כמעט
מטעה

 ובתור האוויר למזלות שיין תאומים מזל
 ובלתי עליז קליל, רושם יוצר הוא שכזה

 הופכת זה שבמזל הדואליות אולם מסובד.
 תמיד כמעט החיצוני והרושם למורכב אותו

 נעים בדרד״כלל תאומים מזל בן מטעה.
 מהירה, תפיסה חוש״הומור, בעל בחברה

 במגע לבוא ויכולת מצויץ הסתגלות כושר
 לטעות נוטים סוג. מכל שונים אנשים עם

 בן של קנקנו על לתהות כשמנסים באבחנה
 וצורת התנהגותו הופעתו, כי אם המזל.

ומרחף. עליז קליל, רושם יוצרים דיבורו
 שונה עולם למצוא אפשר בפנים אן

 עצמו עם נמצא כשהוא התאומים, לחלוטין.
 אותו, ותבדר דעתו את שתסיח חברה ללא
 לפסימיות, לדיכאון, הנוטה אדם הוא

 זה - העליז התאום ולעצבנות. לחרדות
 המופנם לתאום נותן אינו בחוץ שמופיע

ביותר הקרובים האנשים ורק להיראות,
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 העצבנות החרדה, התקפי את מכירים
השחורה. והמרה

 כוכב הוא תאומים במזל השולט הכוכב
 מעט להסביר יכול הכוכב של אופיו מרקורי.

 שיש למרות המזל, בן של אישיותו את
 הקיימת הכפילות את גם בחשבון להביא

 שייף(יסוד הוא שאליו היסוד את וגם במזל
האוויר).
 לשמש, הקרוב הכוכב הוא מרקורי כוכב

 מהמזל רב במרחק יימצא לא הוא לעולם
 בקצב השמש את מקיף הוא שוהה. הוא שבו

 הכי הוא .הכי' הכוכב נקרא מרקורי מהיר.
 הלכת. כוכבי מבין קטן הכי מהיר, הכי חם,

 הרמס או מרקורי את מזכיר הכוכב אופי
היווני. במיתולוגיה

 ולמעשה זאוס של שליח הוא מרקורי
 וכן כנפיים זוג לראשו האלים. של השליח

 זמן, ובכל מקום בכל נמצא הוא לסנדליו.
 ומאחד למקום ממקום מידע מעביר כשהוא

באסטרו תנועה. ובקלות במהירות, לשני
 התיקשורת, על האחראי הוא לוגיה

 את מסמל הוא האפורים. והתאים החשיבה
והאינטלקט. האינטליגנציה ההיגיון, המוח,
 הלאה. מעביר הוא קולט, שהוא מה כל
 אחרת, דרך כל או כתיבה דיבור, צורה, בכל
 בפנים. הדברים את להחזיק לא העוקר אן
 הוא הכוכב. לאופי ומנוגד מקשה מכביד זה

 שנעשה מה בכל מתעניין סקרן, עירני,
לחשוב נהוג והרחוקה. הקרובה בסביבה

 של האמיתי השליט אן ובאינטואיציה.
 אינו החשיבה, כל את שמארגן זה המוח,

יופיטר. אם כי מרקורי,
 - מרקורי כוכב את ביותר המאפיין

 הוא הכל, מעביר הוא אינפורמציה. העברת
אפשרית. דיד בכל בני״האדם בין המקשר

 או ורא־מסובך מוחו עויז. ?ודל. - בחוץ
 נוטה - לחרוט■! שונה שרם - בבנים

ולעצבנות רחווות ונסימיות. רוינאו!

 לכם תעזור לאוזניכם שתגיע אינפורמציה
 לתוכניותיכם שקשור מה בכל תפנית לבצע

וה השיפוט חכטפץת.
מש הכספיים עניינים
 הזמן וכעת תפרים,

דרס שינויים לבצע
 בחודש 2וה- 1ה- טיים.

ה־ עם לבילוי יתאימו
להי ועדיף מישפחה

 אורחים בבית. שאר
עשו ואהודים רצויים

 יהיה וחבל להגיע יים
ב 4וב- 3ב- להחמיצם.

 החושבים 4רומגטיוו מפגישות תהנו חודש
בבעיות. יתקלו חדשים קשרים להתחיל

* * *
 אתס שבהם ימים הם בחודש 31וח־ ת־סג
 לעשות טבלי כספים לבזבז נוטים שוב

 זהירות יותר עם חשבון.
 כעת תוכלו ואורך־רוח

 טובח דדן למצוא
 ומדובר הקרוב. לעתיד
הכס התחום על בעיקר

 בחודש 4ד1ו ודג פי.
 קשים. די ימים יהיו

 שההרגשה לוודאי קרוב
 תהיה לא הכללית

 שתחד המתיחות טובח.
 עלולה ימים באותם שו

 מבני מישהו עם לסיכסוכים אתכם להביא
החודש. צפויות ופגישות נסיעות המישפחה.

* ★ *
 המזל בתחילת שנולדו אלה של טצב-הרוח

 אליכם מתנהגים אנשים בהרבה, טוב
לס ומוכנים בחביבות

 שגיונות על גם לוח
שטותיים. מעשים ועל

 יותר שנולדו אלה
 חשים לא עדיין מאוחד
 קטן דבר כל בטוב.
 זמן תוך אותם. מרגיז
 יותר ירגישו הם קצר

 מרץ ובעלי חזקים
 העוסקים אלה מחודש.
 יוכלו האמנות בשיטחי

 מובטחת שכעת מכיוון התקופה את לנצל
צפוי. לא ממקור יגיע כסף הצלחה. להם *
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 הוא למעשה אן החשיבה, את מסמל שהוא
 בדיבור נעזר כשהוא לקומוניקציה, קשור

 את שמבטאת דרך ובכל הגוף בתנועות
והמחשבה. הרגש

מהירה בקליטה בזיכרון, קשור מרקורי

 וקשים. מעייפים יהיו בחודש 31וה־ 30ה־
 זה ואם קצרה חופשה לעצמכם שתקחו רצוי

 לפחות אפשרי בלתי
 במנוחה לחרבות תנסו

 נוטים אתם ובשינה.
 והמרץ כעת לחלות

 התקופה את שאיפיין
 אתכם עזב האחרונה

 בחודש 2וה־ 1וד זמנית.
 ויותר קלים יותר יחיו

 עדיין אתם אן מהנים,
 עצומה רגישות מגלים

 מכל להעלב וממהרים
בעי להטריד עלולים כספיים קשיים אחד.

 במישפחתכם. היוועצו בחודש. 4וב״ 3ב־ קר
* * *

 להיפגש עשויים אתם בחודש 3וב־נ 30ב־
נהנים אתם שעימם קרובים או ידידים עם
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ו נתחבות חברתיות.
 1ה- מהביוב יציאה

 מאוד יהיו בחודש
 לא מומלץ מעייפים,

 ולא להזמנות להעגות
ל או לטיולים לצאת

 חברתיים. בילויים
 שתהיו לוודאי קרוב

 ב-נ טוב. תרגישו שלא הנמנע מן ולא עייפים
 הבר. לבלי תשתפר הרגשתכם בחודש 4וב־

* * *
 בזמן רבות אתכם מעסיק המיקצועי השטח

 להפנות הזדמנות לכם תהיה כעת האחרון.
הממו תשימת־לב את
 לקיומכם עליכם נים

עבודת לטיב ובעיקר
 ולא להצטנע הנטיה כם.

 עלולה דבר כל לדרוש
לחרטה. לכם לגרום
 על להתגבר לכם כדאי

 שיחה ולקבוע הבושה
 הימים עיניים. בארבע
 הם לשיחה השובים

 וכן בחודש, 31וה־ 10ה־
 לחוש עלולים אתם 4וב־ 3ב־ בחודש. 1וד

והלאה. בחודש 5מה־ פעולה כל דחו ברע.

 שני מערכת־העצבים. את מייצג מרקורי
 תאומים מרקורי: על-ידי נשלטים מזלות

 להיות נושים אלה מזלות שני ובתולה.
 אלא ודאגנים. חסרי-מנוחה עצבניים,
לחלוטין. שונה מזל בכל הכוכב שהשפעת

 זו - משתנות דיעות כפילות, הפכפכנות,
 זאת, עם יחד תאומים. על לו שיש ההשפעה

 נרחב לידע תשוקה חיוניות, ממציא, מוח
 אינטלקט שיחה, כישרון מהירה, ותפיסה
וחן. הומור זריזות, כתיבה, יכולת מבריק,
 צדדי לרב יהפוך הוא הבתולה את

 אגל חריף, אינטלקטואל, בכל. ומתמצא
 ועיקשת אנליטית גישה בעל למדי. ביקורתי

 בעיות של הפרטים בפרטי להתרכז ומוכן
 כשהוא עבורו, יעילותן את להוכיח היכולות

 קפדן הוא טווח. ארוכי מחקרים על שוקד
 שמרקורי מי ומנדנד. לטורדני ליהפך ויכול
 ביטוי בושר בעל יהיה במפה, אצלו חזק

 הוא נושא. כל על לומר מה לו יהיה ותמיד
 את יחפש תמיד הוא בכל. מתמצא פשוט

החידוש.
 בעל דווקא לאו הוא מרקוריאלי אדם
 את נותן הביטוי בושר אן מפותח, דימיון
ודימיתי. עשיר עולם של הרושם

 לצבע באסטרולוגיה מתקשר מרקורי
 לחומרים: קשור הוא ומישבצות. סגול כחול
בשבוע. רביעי יום על ושולט וזכוכית, שיש

 אתכם שמטרידות הכספיות הבעיות למתת
 לתכנן זאת. בכל לכם, יזדמן זו, בתקופה

 בזמן לחו׳ל נטיעה
 שתישלחו יתכן הקרוב.

 או העבודה מקום דרך
 יציעו מישפחה שקרובי

 על הנסיעה. את לממן
 שבקתב נראה פנים, גל

זה. בנושא רבות ידובר
 עשויים מחו׳ל אורחים

 הידיעות בקרוב. להגיע
 להגיע עשויות כך על

בחו 31וב־ 30ב״ כבר
 בחודש 2ב״ או 1ב״ מיקרות שיחה דש.

 ללימודים. בקשר לרעיונות להביא עשויה
* * *

 בזמן מתוחים בל־כך עצמכם חשים אתם
 של התנהגות לגבי שלכם שהשיפוט האחרון.

 אתכם החיים אלה
 התגחגותכם מוטעה.

 מק- ואתם מובנת אינה
 וחוסר תוקפנות רמים

 אינכם שביעות־רצוו.
 לעזור לאיש מאפשרים

 לכם מביא וזח לבם.
 על וכעסים אכזבות

 2וה־ 1ח־ הסביבה.
 לשיחה יתאימו בחודש
 שעימם אלה עם גלויה
 תחושו לא עדיין 4וב* 3ב־ הקרע. נוצר

 ישתפר. המצב בחודש 5מח־ אולם רגועים,
* * *

 לעצמם למצוא והתקשו בודדים שהיו אלה
 להם שיתאימו אגשים למצוא יובלו אבדה,

 אנשים ולדרישותיהם,
בחברתכם, מעוגיינים

המת מצבי-הרוח ,אך
גור במהירות חלפים

לאי־ פעם לא מים
 2וה־ ה־ג הבנות,
 סחים יהיו לא בחודש

 מאחר הזו, מהבחינה
 לשהות עומדים שאתם
באו המישפחה בתחום

 שתלכו רצוי ימים, תם
 ג-ג חיים. אתם עימם אלה לקראת קצת
אכזבה. לכס להיגרם עלולה בחודש 4וב-
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 אלה בימים עליכם שמוטל העבודה עומס
 תספיקו לא שמא וחשש מתח לכם גורם

 על שלקחתם מה לסיים
 1ב־ או 31ג־ עצמכם.
 שתשימו חשוב בחודש

אדם, ישנו לסביבה. לב
* אנשים, כמה אף ויתכן

* ר לעזור המעוניינים
* מרוב אתכם. לקדם

* אתם וחריצות שקידה
* את להחמיץ עלולים

* ה־ בשטח ההזדמנות.
* עלולים אתם בריאות

 ; אפשר אם בגם או בשיניים מבעיות לסבול
 * לכם. יציקו שחם לפני אלה, בנושאים טבלו

* * * *
 * נפלאים, לחיות עשויים בחודש 3וה״ג 30ה-

 * להתפתחויות שמצפים לאלה בעיקר
 חיי של בשטח חדשות
 שמעי־ קשרים הרגש.

 רצוי ומכבידים
 הזדמנות כעת.

 תהיה גלויה
 וכדאי השבוע, עוד לכם

 תצעד את
 שלכם. לעתיד החשוב

 אתם העבודה
 אך שיטי, לפני

להם' תצטרכו השבוע
* אמסורגמגיח. לגרד תגעו 7א לתעוגה. וזין ........................—......יי...................-״

* * ★ *
 * אתכם מטרידים למגורים שקשורים עניעים
 * רהיט לרכוש שתצטרכו יתכן אלה, בימים

 סדר את לשנות חדש,
 או בדירה, הרהיטים

 לדירה לעבור אפילו
נסי תתכננו אל אחרוג

כ שכן וטיולים, עות
להי שתיאלצו נראה
 זה ב< אם בבית, שאר
לתוכניות. מנוגד יהיה

עשו בחודש 2וח־ 1ה־
 עס אתכם להפגיש יים

 יותר שחברתם אנשים
 יותר רגישים תהיו 4וב־ 3ב־ לכם. מרצויה
בקרבתכם. מעמימיס סרטן מזל בגי מתמיד.
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