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ש: מזר החוד

תאומים
 השר־טה

מרקורי שר

 פגע - יותר גרוע או שגה הוא אם עצמו את
 לא לו קורה וזה - במתכוון שלא במישהו

חושב. שהוא מה לומר ההרגל בגלל פעם,
בעקרב מרקורי

כוחות חזקה. אינטואציה ובעל חריף מוח

 פגיעה תהיה במפה, דיסהרמוניות קריגות
לנדוד. וצייד חוסר־מנוחה בכושר־הריכוז,

 וכושר לצדק טיבעי בחוש ניחן הוא לרוב
 לא זו יכולת ובעל״פה. בכתב מצויין, ביטוי
 בבית- הלימודים בשנות מתגלה תמיד
 החזקה ההתנגדות משום וזאת הספר,

 על יתר ללחוץ להורים להם אל למיסגרת.
 האמיתית שההתקדמות מאחר המידה,
 אף או האוניברסיטה בתקופת תתגלה

לאחריה.
בגדי מרקורי

ומחו קרה רצינית, רציונאלית, מחשבה
 דבר שום ומתוכנן. דקדקן קפדן, הוא שבת.

ומ זהירה שאפתנית השקפתו מיקרי. אינו
 שואף דוכאה. אישיותו אם אלא עשית
 שיטתי בחיים. מוגדרים ליעדים תמיד
החלטות. בקבלת כמשדובר ביחוד מאוד,

 יכולים ולמתמטיקה למדע כישרונות
 שזוכה התלמיד זהו זה. במצב להימצא
 עמוקה, תפיסה בעל בבית־הספר. לפרסים
תשו וניתנת טוב הזיכרון והגיונית. בריאה

חשי קדימה, תמיד שצופה למרות טובה.
 ממאן הוא דלי", .עידן את מאפינת בתו

 נטיה בתוכו. שעוצבו לאחר השקפות לשנות
 אלה במיוחד מודרניים, למדעים וכישרון

 וכר. רדיו טלוויזיה, כגון התיקשורת, מסוג
מוז ולתורות אסטרולוגיה לאסטרונומיה,

 משיכה להיות יכולה מקובלות ובלתי רות
לגביו.

 בנטיותיו מוזר רושם לעשות עלול
לעי מחשבותיו ויוצאות״הדופן. המשונות

 לחזור מסרב כשהוא מהעניין, סוטות תים
 הוא האנושי השבע לגבי בשיפוט לעיקר.
 למדי, נאמן אך רגשני, לא הוא מעולה.

שיע מה בבל ונדיב. ידידותי הומניטארי,
 את ומקדים חזון בעל אדם הוא סוק

בתפיסתו. הסביבה

בדגים מרקורי
חשי לסביבתו. ובלתי־ברור חשדן סגור,

 נקלה. על להתרשמות וניתנת גמישה בתו
מדי. וסלחו אדיש להיות נוטה הוא לעיתים

 בלומר תאומים, במזל שולש מרקורי כוכב
 בעיקר המיוחסות הן מייצג שהוא התכונות

 התיקשורת, את המייצג כוכב זה. מזל לבני
 הזיכרון יכולת״הכתיבה, הדיבור, החשיבה,

הנפשי. והשקט
 תאומים, למזל רק משויין אינו זה כוכב

 בשנים אבל בתולה. מזל כשליט גם ומוכר
 כירון חדש, לכת כוכב התגלה האחרונות

 בתולה, מזל לשליט כיום שנחשב שמו,
הפ הראשונים. המזלות בששת כשמרקורי

המעגל. את ונסגור נמשיך עם
במאזניים מרקורי

 משני הבעיה את לראות ויכולת שוב הגיון
 ונוטה בהחלטות אישי הוא כי אם צדדיה,

 יגיעו שהתוצאות עד ולהמתין להשהותן
 ומוכן שקדנות חסר הוא לעיתים מעצמן.

 רב מאמץ משקיע אבל חוץ, כלפי להתפשר
הזולת. של מחשבתו את להבין כדי

 שיוכל אינטלקטואלי בשותף צורך לו יש
 לפחות עצמו, עם להתווכח הצורך על לענות

 למיגרש הפנימי המאבק את להעביר יובל
 חוש-הומור, בעל מאוד, סימפטי הוא אחר.
אוכל אך האחרים, של לשגיאותיהם סלחן

 ויבול ערמומי להיות מסוגל מצויינים. ריכוז
 הוא קרובות לעיתים סרקסטי. מאוד להיות
 ומוכן חשדן הוא בסביבתו. התנגדות מעורר
 ולא אכזרית היא אם גם האמת מול לעמוד
 המניעים את להבין מסוגל הוא נעימה.

 לנתחם יכולת לו יש האחרים, של למעשיהם
 למיס־ נמשך והוא פסיכולוגית, מבחינה

תורין.
 יילך הנכונה, הדרך את יידע תמיד הוא

 את ושופט גמיש אינו הוא אליה. ויצמד בה
החול על לסלוח מבלי בקיצוניות, הזולת
 של כוונתו את קורא הכל, רואה הוא שות.

 בעצמו. בכך בטוח שהלה לפני עוד הזולת
 ועוד עסוק להיות ומוכרח מנוחה חסר הוא

אינטלק גירויים די לו שיהיו מכך יותר
טואלים.
בקשת מרקורי
 טיפוס על לעיתים מצביע זה מיקום
 בכל לידע צמא לו שיש הניצחי, הסטודנט

 ואופקים טובה תפיסה בעל ותחום, שטח
 אין במהירות. המצב את מבין הוא רחבים.

 מעניינת מהרצאה יותר אותו המשמח דבר
שיוצר למרקורי, ללימודים. התמסרות או

לומר תמיד חייב במאתיים המרקורי בעל
את אוכל ואחרכך ו וושב, 1 שהוא ז 1 מ

 במתמטיקה, בישוונות לו ■ש בגו■ עצמו,
 הוא ובעקוב וחשדן סגור הוא בדגים

תמיד עסוק להיות ומוכות מנוחה חסו
 כוכבים עם קשה בקרינה לפרשים. מת־לב
 וחוסר- צרות-מוחין להיות עלולה אחרים
יציבות.

בדרי מרקורי
אינטואיציה בעל ממציא הוא מקורי

 בלתי- באופן יוצר להיות המסוגל דמיון
 לא שהאינטואיציה לוודא יש אך רפי*

האינטלקטואלית. היכולת בעד תחסום
 אם גם - סודות בעל להיות נטיה קיימת

שהס לבם ידאג הוא להסתיר, מה לו אין
דבר. עליו תדע לא ביבה
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ביקור אתם רב, המתח העבודה במקום

 מתוחים ליחסים שמביא מה מאוד, תיים
 או עליכם הממונים עם
אחרים. עובדים עם

ברעיו מצטיינים אתם
 העשויות והברקות, נות

 אבל העבודה, את לשפר
 בגישה פועלים אינכם

בחו מדברים הנכונה.
ב ומרגיזים טאקט סר

 ו- תוקפנית התנהגות
 גישה מדי. גאוותנית

 תמנע ומחושבת קרירה
 מצבכם הכספי בתחום עליכם. וביקורת רוגז
 גדולים. חובות מיד לשלם עליכם טוב, לא

★ * ★
 שביניכם ביחסים ביחוד מוזרים, 19וה־ 18ה־

 ל־ יגרמו שתתכננו התוכניות הזוג, לבני
 אחד בל אבל שימחה,
יתנ שהדברים יתעקש

 מה הבנתו, לפי הלו
לקונ לגרום שעלול
הש לו שיהיו פליקט

וב 22ב־ בעתיד. לכות
 על מדובר שוב גג

ש או לחו״ל. נסיעות
 שיגיע באדם קשורים
 מומלץ לא - לביקור
 לנסיעה. תוכניות לתכנן

 את יעכבו האחרון הרגע של מיכשולים
 בכותרות, עצמכם תמצאו לפתע התוכניות.

* * * ̂
 מתוחים תהיו בחודש 22ה־ עד 18מה״

 לפגוע לא תצליחו רב בקושי במיוחד,
 אתם שעימם באנשים

 אתם עובדים. או חיים
 מדי יותר להיות נוטים

ב ופוגעים סרקסטיים
ל ומתחרטים אנשים

 לדחות כדאי מכן. אחר
 מיסמכים על חתימה
 מצבכם הבא. לשבוע
 ואתם טוב, אינו הכספי
בחישו־ לטעות עלולים

 יטעה שמישהו או ביכם
 25וב- 24ב- אינפורמציה. במסירת אתכם

הקריירה. בשטח בהצעה תופתעו בחודש
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 בעיקר קשים. יהיו בחודש 22ה־ עד 20ה־
 אתם הסביבה. עם שיווצרו קונפליקט בגלל

וה מהאיטיות סובלים
ומ האחרים של כובד

סבלנותכם. את אבדים
כתמיד, זהירים אינכם

מוד־ לתאונות והנטיה
 מפגיעות סכנה יש גשת,

 אצבעות בעיקר בגפיים.

 לשמור חייבים הידיים.
בע אמצעי־זהירות על

 כספים בעיות בודה.
קשו הן מתעוררות שוב

 כספים ואי־קבלת ביטוח במיסים, רות
 תלויים. להיות לא הקפידו לכם. המגיעים

* * *
 ומסובן, עדין מצבכם העבודה במקום
ש הטוב השם את לקלקל מנסה מישהו

הש לעצמכם. רכשתם
 לחוג להוסיף מסוכן בוע

חד אנשים הידידים
 לא להקפיד וצריך שים,

 בחייכם אגשים לשתף
תספ אם גם הפרטיים,

 המחמיאים דברים רו
 בדרך זאת יפרשו לכם,

 נגדכם. יפעל וזה שונה,
מת הרומאנטי בתחום

 יש חדשה, תקופה חילה
 ולבנות הרגשות את לייצב ורצון נטיה

 וקבוע. בטוח יותר בסיס על היחסים את
* ★ *

 מישהו ביותר, קלים אינם 22ה־ עד 20ה־
 בגלל רב לעידוד זקוק יהיה המישפחה מבני

 שאינו בריאות, מצב
ע הדאגות טוב. מ אי

ה מצבכם את שפרות
 אתם ברגיל אבל גופני,

לעצ לדאוג שוכחים
 לגרום שיבול מה מכם,

 בגלל התוכניות, לעיכוב
 תוכלו 23מה־ מחלה.
 מהנות נסיעות לארגן
בעבודה. אותן ולשלב
חיי הרומאנטי בתחום

 היחסים את בלבד לעצמכם לשמור בים
בעבודה. היזהרו אלה. בימים שנוצרים
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 שאתם העבודה על לשבחים זוכים אתם
 כדי טובים תנאים עכשיו נוצרים מבצעים.

 או התנאים את לשפד
 יותר תפקיד להשיג
 יותר שכר וכן מעניין,

 לוותר תצטרכו גבוה.
 והציפיה העדינות על

 משהו יעשו שהאחרים
 רצון מתוך למענכם

 את תקחו לא אם טוב.
יו קצת ותהיו היוזמה

יבו אתם תקיפים, תר
 הזדמנות להחמיץ לים

 על מראים ושישי חמישי ימים חשובה.
 ידידים. בגלל בעיקר כספיים, קשיים

★ ★ ★
 אלה בתאריכים - 24וה־ 22ה־ 19ה־ .18ה־

 הבוס עם לעימות להגיע עלולים אתם
ש היחסים את ולקלקל

 כדאי רב. בעמל בניתם
 את לומר ולא לוותר

 בלתי במעט דעתכם,
 ה־ את להחזיר אפשרי
קו שהיה למה יחסים

וח רגיש שבוע זהו דם,
כס בעיות מאוד. שוב
 דאגה גורמות שוב פיות

 איר- על לחשוב צריך -
גי שינוי או מחדש גון

 שבה שהתקופה בחשבון לקחת יש שה.
 כשנתיים. תימשך אלה מבעיות תסבלו

★ ★ ★
ו מדכאים מעייפים, יהיו 2ה-ג עד 18ה־

 שקורה למה לב שימו מאכזבים. בעיקר
העבו במקום בעקיפין

מר שאינכם יתכן דה,
פו מישהו אבל גישים,

 מביא וזה נגדכם, על
כס להפסד בעקיפין

ש עבודה הצעות פים.
 בתקופה אליכם מגיעות

 התשובה בדיוק אינן זו
מחפשים, שאתם למה
ל מחליטים אתם אם

 שתתייחסו כדאי קבלן
 עלולה לחו״ל נסיעה ארעי. משהו כאל אליהן

מחלה. או כספיות בעיות בגלל להתעכב
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 ניכור חשים אתם עובדים אתם שבו במקום
 אינם החברתיים הקשרים הסביבה, מצד

 קודם שהיה כפי זורמים
 אתם כאשר זה וכל

המי מן למעלה עובדים
ב מאמץ ומשקיעים דה
מוש עבודה להוציא די

א ובשבת בשישי למת.
 לא להרגיש עלולים תם

מחולשה. ולסבול בטוב
ל וכדאי מנוחה דרושה

חב מפעילויות התרחק
 בחודש 23מה־ רתיות.

 בשטח יותר. חזקים שוב תהיו נוח, יותר יהיה
 הזוג. בן בגלל נוח, לא מצבכם הרומאנטי

* * *
 הרבה הוא בעבודה נתונים אתם שבו המצב
 עתידכם חושבים. שאתם מכפי רציני יותר
לס בהתנהגותכם תלו

 ולממו* לעובדים ביבה,
ב שתתנהגו כדאי נים.

מוט משי, של כפפות
 תפקידים עליכם לים

ה זאת לא אך רבים,
לע מנסה מישהו בעיה,

 התקדמותכם את כב
 אתכם. להפיל אף או

 אתם מי עם לב שימו
ב 23וב־ נ2ב- מדברים

 לפני מילה כל על חישבו בעיקר חודש,
 בזהירות. המשיכו הכספי: בתחום שנאמרת.

★ ★ *
 תנאים נוצרים עובדים אתם שבו במקום

 לכך ודאגו התקופה את נצלו ביותר, חיוביים
 שבו לתפקיד שתגיעו

 הדגש מעוניינים. אתם
והתב יציבות על הוא

 יבוא מבוגר אדם ססות.
 שיחיה יתכן לעזרתכם,

 ולהשלים ללמוד עליכם
 לעשות כדאי ידיעות.

מכך, להבהל ולא זאת
ב מאוד. להצליח תוכלו
 אתם הרומאנטי: תחום

 תקופה לפני עומדים
 מקשר ליהנות תוכלו מאוד בקרוב מעודדת.

מחודש. קשר שיהיה הנמנע מן ולא חדש.
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