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 * המזלות בששת מרקורי על הסבר יינתן
 * בבתבה הסבר ינתן האחרים ועל הראשונים,

* הבאה.

 תאומים. מזל שליט נקרא מרקורי כוכב
 אותן הן לו שמייחסים התכונות בלומר,
 בראש הוא זה. מזל המאפיינות תכונות

 הוא והחשיבה. התיקשורת כוכב וראשונה
 לו יש ואם שקט, או עצבני האדם אם מראה
 ונד נע להיות או קבוע במקום לשבת צורך

בעולם.
 דרך על מלמד מרקורי ממוקם שבו המזל

 הזיכרון כושר־הניתוח, העומק, על החשיבה,
 פרטי־הפרטים, את לקלוט הסבלנות, ובן

 לחשוב או - המסקנות את ולהסיק לפרשם
 הבולטים הדברים כשרק כוללנית, בצורה

* בזיכרון. נשארים לעין
 האדם של היכולת על מלמד מרקורי

 שנולד זה הסביבה. עם תיקשורת ליצור
 קשרים כלומר - בצרה היה מרקורי כשכוכב

 עלול - אחרים לכוכבים דיסהרמוניים
 עלול ולכן להתבטא, יכולת מחוסר לסבול
 במיקרה בצרה, מרקורי מאוד. בודד להיות

 וזאת לגמגם, לאדם לו לגרום יכול הקיצוני
עצמו. את להביע חוסר־ביטחון בגלל

************************ ****★ ★ ★ *

הקו מזה יותר שקט יהיה שהשבוע למרות 1
 ביחוד מבולבלים די חשים אתם עדיין דם, *

ה לנושא שקשור במה
 מצד והקריירה. עבודה

מ מרוצים אתם אחד
א ומהישגיכם, עצמכם

 העמדה השני מהצד בל
 אינה המעבידים של

 לכם מבטיחים ברורה.
או מושכות, הבטחות

ש מה כל בינתיים לם
בש מתבטא לא נאמר

 ואינו מספיק שאינו קר,
 שאתם ולזמן למאמץ בהתאם עימד

נוחים. אינם ג5וה־ ג4ה- הימים משקיעים.
* * ★

 רחוק אבל להשתפר, מתחיל הכספי מצבכם
 להמשיך עליכם יהיה בינתיים טוב. מלהיות

ולב הוצאה כל לבקר
הכ באמת היא אם דוק

 העבודה בשטח רחית.
 דברים שקט, יותר כבר

ו להסתדר. מתחילים
 את לתכנן אפשר כבר

 מה המיקצועי, עתידכם
 ה־ בעבודה לכם שעוזר

 והיומיומית. שיגרתית
 יהיו חדשות היכרויות
חוש משאתם חשובות

 המין בני עם אינה ההיכרות אם גם בים.
קיצוני. שינוי תביא זאת בכל היא השני,

* * *
 אך העבודה, במקום שינוי על חושבים אתם
 הז* לכם שיש בעם בכל מוזר: משהו קורה

 לתחום לעבור דמנוא
ו מהססים אתם חדש,

האפש את מחמיצים
ללחץ, תכנסו אל רות.

הב החודשים שלושת
 מתאימים אינם אים

 מסוג ולשינויים כל־כך ^
 יותר שמאוחר כך זה.

 מה את תצליחו,למצוא
 אם מבקשים, שאתם

מ יותר תפקיד דרך
 הימים המקום. שינוי על-ידי ואם עניין
ומרגיזים. קשים יהיו ראשון עד שישי

: בטלה נזרקורי
★

 * וחצוף. אמיתי כן, גלוי, מחשבה, מהיר
 * לשוני וחידוד מהירה תפיסה מגלה הוא

 * לו אין עצמו. את להבליט צורך לו יש אירוני.
 * לפני עוד ברגע בו נעשה הכל סבלנות,
 * כוויה, אצלו תימצא תמיד לחשוב. שמספיק

* זמן לו היה שלא משום רק מכה, חתך,
★
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 ;אין טרה וכשהוא
לחשוב; סבלנות לו

 ביותר, חשוב מרקורי נמצא שבו המזל
 גם האדם את להכיר כשרוצים ביחוד

 בקירבת נמצא מרקורי כלל בדרך מבפנים.
 שבה המזל באותו תמיד לא אך השמש.
 זה הוא שמרקורי מכיוון תימצא. השמש
 להיווצר יכול בחברה, האדם את המייצג

 אם עצמה. מהדמות לחלוטין שונה רושם
 הרי בשור, והשמש בתאומים יהיה מרקורי

 באמנות להסתיר יידע הזה שהכוכב
 את לתאומים, ** האופיינית ובזריזות,
 של ואהבת״הנוחיות השמרנות הכבדות,

בעל זריז כאדם ייראה הוא חוץ כלפי השור.

 יתעניין או בלתי־פוסקת, בתנועה צורך
 חברותי יהיה אחת, בבת נושאים באלף
 ומרחף. קליל אדם של הרושם את וייצור

 לפי ישפטו כולם עימו, שחיים לאלה פרט
רואות. שעיניהם מה

 של התכונות אחר לעקוב מעניין כך, אם
 לו שיש שידידך, כך ומזל. מזל בכל מרקורי

 לא אולי בבתולה, ומרקורי באריה שמש
 ביקורתי סרקסטי, טיפוס אותו בדיוק יהיה

 בעצם הוא בתוכו הרי - מרוצה ובלתי
 הוא לו, איכפת כל־כך ולא שמח אופטימי,

כאן מראה. שהוא ממה סלחני יותר הרבה

 בסכין־הלחם, אצבעו את שחן לפני לחשוב
קפה. כשהכין שנכווה ולפני

 את לשמוע חסר־סבלנות להיות יכול הוא
 באמצע משמיע הוא דבריו את אך הזולת,

 אך בן־רגע, קשרים יוצר הוא המישפט.
 זמן למה לדעת אי-אפשר הצער למרבה
 היא מהירות באותה שכן הידידות, תימשך

 מתכנן אינו במהירות, מדבר הוא תסתיים.
 קרובות לעיתים שמעכב מה - היעדים את
 גם היא הראשונה ההחלטה התקדמותו. את

 הצידה נדחה לבחינות הלימוד המוצלחת.
האחרון. ברגע ומבוצע

בשור מרקורי
 זמן לו דרוש ומעשית. עיקבית חשיבה
 ולא עקשן הוא לעובדות, עצמו להתאים

 להתחשב או מסקנותיו על לוותר ממהר
מלהיות רחוק הוא משלו. שונות בדיעות
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שומ אינכם אתם טוב, אינו הבריאות מצב
ל לישון, הקפידו ונחלשים. עצמכם על רים

עצמ מעל והורידו נוח
 מההתחייבויות חלק כם

 בשטח האחרים. כלפי
 מתחילים אתם העבודה

 עם היחסים להתארגן.
 אבל מתוחים הסביבה

 ולא בביטחון תנהגו אם
יכב אנשים פחד. תראו

בר ויתחשבו אתכם דו
כ 12וב־ 11ב־ צונכם.

 מה היטב שתבררו דאי
 - כספיים לעניינים בבנק, בחשבונכם קורה
 ותשומת־לב. זמן יותר להקדיש כדאי

* * *
 פגישה צפויה נעימים, די יהיו ג2וה- 11ה״

 לשמור להמשיך יש אך ומשמחת, מיקרית
זהי חוסר סודיות, על

 יתר ואופטימיות רות
מ לבעיות לגרום עלול
ה בתחום יותר. אוחר
 13ה־ בין נוח לא כספי

 דאגה, אל בחודש. 15ל־
 ג6מה״ להסתדר אפשר

 ר־ או פגישות, בחודש.
 עבודה לשם איונות

 שני בימים לקיים כדאי
 יהיו נסיעות שלישי, או

 הנערכות בחינות ומשמחות. מוצלחות
 לטובה. אתכם יפתיעו הקרובים בימים

+ * *
 ודי קשים מאוד יהיו בחודש ג5ה־ עד 12ה־

 דורשים אתם מנוחה. יותר דרושה מדכאים.
בת מדי. יותר מעצמכם

 אפשר המיקצועי חום
ל פתח למצוא עכשיו

 אתם אולם התקדמות,
ש בנושאים מתרכזים

 ושוכחים עיקריים אינם
 זה עצמה. המטרה את

להחמצה. לגרום עלול
 בחודש 17ב־ או ג6ב־

 להיות עשויים אתם
מס לטובה מופתעים

 וה־ 18ה־ בלתי־צפוי. באופן שיגיע כסף כום
מתוכננות. לא ולפגישות לנסיעות. טובים 19
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 העשויים ידידים עם תיפגשו ג2וב״ 11ב״
ב מעניינות הצעות תוכניותיכם. את לשנות

 חדש שטח לימוד דבר
ר לא מצידם, שיבואו

 יתכן זאת, לבטל צוי
מ משהו כאן שטמון

לעתיד. ומבטיח עניין
 יהיו ג5ה־ עד ג3ה-

 אין ומעיקים, מעייפים
 לתכנן כדאי שלא ספק

הכ דבר כל או נסיעה
 ג6מה״ במאמצים. רוך

 יותר הרבה תרגישו
 נתקלים היחסים - הרומאנטי בתחום טוב.

 הבא. בחודש יתבררו אך במיכשולים,
★ ★ *

 זהירים שתהיו כדאי ג3ה־ עד 11מה־
 האחרון בזמן עליכם. הממונים עם במגעיכם

ידי מיחס נהנים אתם
 נתון הבוס אך דותי.

 לפגוע ויכול למצבי־רוח
שהוז בתאריכים בכם
 ושלישי שני הימים כרו.

ומרגי מעייפים מאוד
 עליכם יטילו שוב זים.

 אתם שלא תפקידים
 אותם. למלא אמורים
 לשתוק כדאי לא והפעם

תוכלו צודק במאמץ
 - הרומאנטי בתחום הבעיה. את לפתור

 האחרון. בחודש שהיכרתם לאלה לב שימו
* * ★

 להשתפר. מתחילים הסביבה עם היחסים
לח אפילו ואפשר רגועים יותר קצת אתם

ח התקשרויות על שוב
 היותר הימים דשות.

ה הם לבך מתאימים
ה בחודש. ג3ה־ עד גג

 לא מאוד יהיו ג5וה״ גז
להת כדאי ולא נוחים,

 עם בצוותא לבלות עקש
נ קרובים. או ידידים

 שוב עולה לחו״ל סיעה
 אם אבל הפרק, על

 מקורות מוצאים אינכם
 מצבכם לבצעה. תוכלו שלא כנראה מימון,
זהירים. להיות ועליכם טוב אינו הכספי

 וחסרי־סבלנות. קיצרי־רוח מרגישים אתם
 אך מעניינת. עוסקים אתם שבה העבודה

 מדי יותר עליכם הטילו
גד בלחץ. לעמוד וקשה

 עבודה עוזבים אינם יים
לח כדאי אך באמצע.

 מחדש אירגון על שוב
ל כדי עזרה לבקש או

 החומר כל את הספיק
רו מבחינה המצטבר,
 עלולים אתם מאנטית

ל־ 13ה־ בין להתאכזב
ש־ פגישות בחודש. ג 5

 בגלל לא - להתקיים יוכלו לא תיכננתם
 זאת. יאפשרו לא פשוט התנאים השני. הצד

* ★ *
 ומיפ־ נסיעות טיולים לתכנן תוכלו השבוע

 קל, יותר הרבה מצב״רוח חברתיים. גשים
 לחדש מנסים וידידים

ה שנפסקו. שקשרים
משמ יהיו ג2וה־ גג

הצל בגלל ביהוד חים,
 הרומאנטי. בשטח חות
 לכם לסרב קשה קצת

 המין בני אלה, בימים
 אליכם נמשכים השני

שבי ההופעה בגלל גם
מת מושכת אלה מים
 ממושכים יחסים מיד.

 ואולי בית בדק לעבור חייבים ומסובכים
 יפתיעו. ג7וה- ג6ה־ סופית. פרידה אף

* * *
 להישאר נאלצים אתם לבחירתכם בניגוד
לשאת. מסוגלים שאתם ממה יותר בבית

 של והלחצים המתח
 מדכאים בני־מישפחה

 את ומוציאים אתכם
אחרים. לדברים החשק
מ יציאה לתכנן כדאי
 אצל וביקורים הבית

למ קרובים. או ידידים
 קל יהיה שלא זה רות

 ג5וה־ 14ה־ זאת. לבצע
 אך מאכזבים. בהחלט

 עם זאת למנוע ניתן
 אפשר המיקצועי בתחום המוקדמת. היציאה

בזהירות. לתמרן רצוי אך יותר להשיג
21
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