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מרים
בנימיני

החודש: מזר

תאומים
העולה באופק

 לכך מכולן החשובה ואולי הסיבות אחת
 לפי האדם של מזלו את לזהות שקשה

 שעת״הלידה. היא - והתנהגותו הופעתו
 לכולם המוכר גדי, במזל נולד אדם לדוגמה:

 אך ומופנם. יבש קצת קודר, רציני, כמזל
 נמצא העולה שהאופק מלמדת שעת־הלידה

 עליו. ייראו לא הנ״ל התכונות כל בתאומים.
 הוא אן ביי קיימות שאינן אומרת לא זאת

כאותו יופיע חוץ וכלפי היטב, אותם מפנים

האופק השעה המזל
תאומים 6־4 תאומים
תאומים 4־2 סרטן
תאומים 2־24 אריה
תאומים 24־22 בתולה
תאומים 22־20 מאזניים
תאומים 20־18 עקרב
תאומים 18־16 קשת
תאומים 16־14 גדי
תאומים 14־12 דלי
תאומים 12־10 דגים
תאומים 10־8 טלה
תאומים 8־6 שור

 לומר מה לו שיש הומור, בעל קליל תאומים
 שבפנים בו יחשוי לא ואיש דבר כל על

המש וקודרת, כבדה אישיות מסתתרת
 את יקבע העולה האופק גדי. למזל תייכת

לא העוזרת והתדמית ההופעה ההתנהגות,
 לא זה האמיתית. אישיותו על לכסות דם

 חלק להן שגם האופק תכונות את מבטל
 השמש הורוסקופ בכל אך באישיות, חשוב

 הוא מי דבר של בסופו הקובעת היא־היא
 על מלמדת כאן שמופיעה הטבלה האדם.
 בכל בתאומים נמצא האופק שבהן השעות

 כאל אליה להתייחס יש ושוב ומזל, מזל
 המשוערת. הלידה שעת את הנותנת טבלה
 והמקום השעה את לחשב יש הדיוק לשם
בספרים. המופיעים הנתונים לפי

 עולה אופק לו שיש זה את לזהות איך
 וזו ההופעה, את לבדוק יש קודם בתאומיסי

 נערי. גוף בעל ודק, רזה גבוה אדם על תראה
 הרושם את יעורר הוא 60 או 50 40 בגיל גם

 כפות- זרועותיו, רגליו, בעלומיו. עדיין שהוא
 בולטות בעיקר מוארכות. האצבעות וכן ידיו

 והאף קמור הפרצוף כפות־הרגליים. באורכן
 ציפור״טרף. כשל עירני פניו על המבע בולט.
 עם אחד בקו ונמצאות בולטות אוזניו

 עבה והתחתונה דקה העליונה השפה הלסת.
 גמיש, הקול אחורה. נסוג הסנטר וחושנית.

 מהיר הדיבור רבים. גוונים ובעל נעים
 עצבני תמיד בתאומים עולה אופק ושוטף.

 בתנועה להימצא מוכרח הוא מנוחה, וחסר
 כאילו הוא ומהירה, קלה ההליכה מתמדת.

רץ.
 סקרן גדול, דברן הוא באופק תאומים

 חייב הוא רבות, שאלות לשאול ואוהב
 עבורו פיסת״מידע, יפסיד אם הכל. לדעת

 איתן הולך הוא ממון. מהפסד גרוע יותר זה
 אינו אותך. לרצות מנסה תמיד אחד. בראש
להת מנסה הוא אוייבים. או בעיות רוצה
 הוא וחברה. מצב מקום, לכל עצמו את אים
 רומאי". תהיה ״ברומא האימרה לפי נוהג

 הנטיה זו חייו על המקשות הבעיות אחת
 עצומה ובהתלהבות אחת בבת להתחיל

 אך - ומלאכות תחביבים עיסוקים, בכמה
 לו קשה דבר. לסיים לא תמיד כמעט

 מעורר אחר ומשהו לו נמאס לפתע להתמיד.
 של צל או מחשבה ללא ואז התעניינותו, את

 האתגר לטובת דבר כל זונח הוא חרטה
דמיונו. את המצית החדש

 בכל כמעט מרוצה. ולא חסר״סבלנות הוא
 יודע תמיד הוא שגיאות, מוצא הוא דבר

 לומר ואי־אפשר בסדר, לא מה הראשון
 כשהוא תפיסה. מהיר הוא שכן צודק. שאינו

 כל- הוא בסדר, לא ומה הפגם היכן מסביר
 היחידי שהוא בטוחים שכולם משכנע, כך

 היא הצרה נכון. הדבר את לבצע היודע
 את לבצע מאשר עצות לתת מעדיף שהוא

 אינו אלים, לא הוא כועס כשהוא העבודה.
 ועושה בתוכו, מתפוצץ רק הוא איש, מכה

 הרוגז אך - ממנו להתרחק שכדאי רושם
 חיקוי כושר לו יש איש. כלפי מופנה אינו

מצויץ.

 שהוא הרושם מאכזב. הוא כמאהב
 הרושם מתקבל מהמציאות. שונה משאיר

 שקורה מה אן וידיד, מהימן מסור, שהוא
 חשוב לפלרטט. מעדיף בעצם הוא - באמת

 אינו אך אותו, ויאהבו בו ירצו שכולם לו
 פשוט הוא אחד. אף עם עמוק בקשר מעוניין

 שבורים לבבות סביבו ומשאיר ונעלם, בורח
 כמו הוא בו, לפגוע קשה מרירות. והרבה

 מכה. מכל להתחמק המסוגל מתאגרף אותו
 לא הוא הרגישות, בנקודות נוגעים אם גם

 או בעיה מכל לצאת אין יודע הוא ייפגע.
 נושא את משנה הוא מבוכה. של ממצב

עוסקים. שבו העניין או השיחה
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במהי לכעוס הנטיה קל. אינו הבא השבוע
את מסכנת למחשבה מעשה ולהקדים רות

להיפ אפשרות יש כם.
 בין ביחוד בתאונות, גע
בחודש. 8ה־ עד 6ה־

 קשה בכספים בטיפול
הא המצב את לראות
 לחשוב ומתפתים מיתי,

 מכפי גדול שהחשבון
חיי־ של בתחום שהוא.
קל, לא מצבכם הרגש
 פר- על עומדים אתם

דיס חוסר שת״דרכים.
 להפתעה לגרום עלול ידידים של קרטיות

בבן״הזוג. להתחשב עליהם יהיה נעימה. לא
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ה במצבכם מתמקדות העיקריות הבעיות ,
וע צורך ללא סיכונים לוקחים אתם כספי. *
 כך. על להתחרט לולים י
מק קרוב מאדם פרידה י
הקש ובכלל עליהם. שה *
בארצות אנשים עם רים ,
 התלב־ גורמים אחרות *
 סיפוק. וחוסר טויות :
חשוב העבודה במקום י
 ולא השיגרה על לשמור *
בתוכ להתחיל לנסות ,
 ללחוץ או חדשות ניות י
ל בקשר הממונים על :
ה ההיכרויות נגדכם. יפעל זה אחר. תפקיד י
ההיפך. אלא הנאה. מבטיחות אינן מיקריות *

 לומר קשה לפניכם. עומד ומשונה מוזר שבוע *
עד 4שמה־ שברור מה לא, או טוב זה אם :
ימים יהיו בחודש 8ה־ *
! ■ ץ ^י ״ ךייי עלולים אתם קלים. לא ■
ומה טוב, לא להרגיש ין *
הבשו־ הן יותר שקשה *
* ! ק ד שעלו נעימות הלא רות .
לאוזניכם. להגיע לות * *
יהיו ידידים או קרובים ן 71 , ן *
 בגלל לעזרה זקוקים *

 קשה בעיה או מחלה
לצאת מצליחים שאינם

עצמם. בכוחות ממנה *
זהיר טיפול מצריכים כספיים עניינים ,
•זהירות. - העבודה במקום הקרוב. בשבוע *

אי 21 מ • ב
ני 20 ו בי

 מנוחה. ליותר וזקוקים חולשה חשים אתם
תתכ אל במיוחד קשים בחודש 8ה־ עד 6ה־

 עבודה או נסיעות ננו
ימים. באותם מאמצת

 זמן יותר להקדיש כדאי
 גשו בעצמכם. לטיפול
 מה בכל וטפלו לרופא

 הפנימי המתח שמפריע.
 אינו שרויים אתם שבו

 לשפוט לכם מאפשר
 של כוונותיהם את נכונה

 אתם שעימם האנשים
ל נוטים ואתם חיים.

ת לא האשמות, ולהטיח במריבות הסתבך
 אליכם. נמשכים השני המין בני צודקות. מיד

* ★ *
 על לסמוך מבלי לארגן כדאי השבוע את

 של אחריות על המבוססת תוכנית כל איש,
אכז לכם תגרים ידיד

לני יותר ומאוחר בה.
 למנוע כדי הקשר. תוק

 כדאי ניתוק של מצבים
כש השבוע את לעבור
 מה- מתרחקים אתם

ומ הקרובים ידידים
ב הקשר את חדשים

 וה״סג 9ה* הבא, שבוע
ומאכז מדכאים מאוד
שהת למי ביחוד בים,
 בשטחים גם אך חדש. רומאנטי בקשר חיל

 החלטות. להחליט לא קל. יהיה לא אחרים
* * *

 לשימחה יגרמו אחרות ארצות עם קשרים
ל לבוא עומד מישהו בחודש. 5ב־ או 4ב־

תמצ שאתם או ביקור
 מתכננים עצמכם את או

הבאה. נסיעתכם את
ה בתפקיד. או לחופשה

מתוחים. מאוד 8וד עד *
הב ומרגיזים. מעצבנים

מתמק העיקריות עיות
אנ העבודה. בשטח דות
מ ולא מבטיחים שים

 מקדישים אתם קיימים
למ ומוותרים מאמצים

בעניינים המאמץ. את מעריך שאינו מי ען
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לש לטייל. הרצון בכם מתעורר זו בתקופה
 לעיסוקים ולהתפנות ללמוד סביבה, נות

 לחשוב כדאי רוחניים.
ש בשטח לימודים על
 כדאי זר, היה עכשיו עד

 לימוד על לחשוב מאוד
 לא זה חדשה. שפה
 להוציא המתאים הזמן

 או מגורים על כספים
ע אתם דירה, להחליף

עצ את להכניס לולים
 כספית לתיסבוכת מכם

 של במכירה או בקנייה
 מבני להיזהר כדאי העבודה במקום בית.
 כידידים. פנים מעמידים הם השני, המין

★ * *
 אולם בתחילה. נעימים יהיו בחודש 5וה־ 4ה־

ש סיכסוך לגרום יכולה מיקרית אי־הבנה
 סיבה ללא כאילו יתחיל
 כזה מצב למנוע כדי
 מאופקים להיות כדאי

מלה ולהימנע ושקטים
 הכללית ההרגשה גיב.

 נוטים אתם טובה אינה
 בריאות מבעיות לסבול

 ביחוד בעבר, שהציקו
 9ב־ בחודש. 8ל־6ביןה־

 פגישה צפויה 10ב־ או
לה העשויה מיקרית.

 בטווח לא כי אם חדש. קשר של לתחילה ביא
 חדש. בתחום השתלמות יתכן קרוב. המאוד

* * *
ה בכל ביותר הרגישים השבועות אחד זהו

ב מצטיינים אינם שלרוב הקשתים, שנה.
ה עלולים רב, טאקט
 יחסים לקלקל שבוע
 לשם חשובים. מאוד
 מה כל תאמרו אל שינוי

 הימים חושבים. שאתם
 ה- בין הם קשים היותר

ב גם בחודש. 10ל- 6
מצב כספיים נושאים

ש כדאי קל; לא כם
 את לבדוק תקפידו

יתכן בבנק, חשבונכם

מבר 23 ב  ־ בנו
מבר 20 צ בד

 היחסים לגלותה. שרצוי בעיה שם שיש
מיבחן. לפני עומדים הזוג בני לבין ביניכם הרגשגה. אחרי להיסחף נטיה יש רומאנטיים

 עומס מלבד לכם. קשה העבודה במקום
 עובדים עם מהיחסים סובלים אתם העבודה

 מאי ובעיקר אחרים
 יש במצבכם. התחשבות

ולמ לבריאות לב לשים
 בני שאצל העובדה רות
ל קודמת העבודה גדי
ל כדאי לא הפעם כל.

המ בבריאותכם. זלזל
יציב, אינו הכספי צב
נכו דרך למצוא קל לא
או בכספים. בטיפול נה
הו להוציא רצוי לא לם

 היכרויות ודחופות. הכרחיות שאינן צאות
 הזוג. בני את להחליף אתכם מושכות חדשות

* ★ ★
 להתנהג לעצמו שמרשה למי טובה זו תקופה

לעצ להרשות תוכלו עכשיו בספונטניות,
 הלא מכל ליהנות מכם

 במקום והמוזר. שיגרתי
 שתהיו כדאי העבודה
ה עם ביחסים זהירים
 אוהבים אומנם סביבה,
 מישהו יש אבל אתכם,
 מתחת לחתור המנסה
ה שימכם את ולקלקל

 מיהו, יודעים אתם טוב.
מהיכו מפחיתים אבל
 יחסים להזיק. שלו לת
 הורים חיוביים, פסים על עולים ילדים עם

 ילדיהם. על להשגיח יצטרכו דלי במזל
* * ★

 להתקדמות להביא יכולים בחודש 5וה־ 4ה־
 השפעה להם שיש אנשים עם פגישות בזכות

 6ה־ המיקצועי. בתחום
 אינם בחודש 8ה־ עד

 לצאת מומלץ נוחים.
 במקומות ובילוי לטיול

ב ההסתגרות פתוחים
לאי־ להביא עלולה בית

 בשטח מריבה. או הבנה
ע מצבכם הרומאנטי

 בגלל ביחוד קל, לא דיין
ה בני מצד ההתעניינות

ביל־ הגורמת השני. מין
 להתחיל הנכון הזמן לא זה והתלבטויות. בול

קיים. שכבר קשר לסיים או חדש בקשר

ר 20 א נו  - בי
אר $ו בפברו

 בפברואר ו9
ס 20 מר ב
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