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החזדש: מזל

תאומים
 צפויים והחזק החיובי לתאומים לכן,

ו עניין הרבה בהם שיש מיקצועיים חיים
 התאומים של החלש הטיפוס ואילו הצלחה,

 אחת בקריירה לשקוע מצליח אינו לעולם
 הם וביטחון. המשכיות קביעות, בה שיש

ה־ וכשהדבר לאחרת, אחת מעבודה עוברים

יו כך שלוקחים. טיפוסים הם מטיבעם
 להגיע עלולים הם מהיר די שבקצב צא,

 מושך כשמשהו תחביב. בתור אפילו לגניבה,
 ואם אותו. חומדים הם תשומת״ליבם את

 מחליטים הם לעצמם, להרשות יכולים אינם
הם אם מחיר. בכל להשיגו מוכרחים שהם

 הנסתר הצד
חיוני והלא

 מצויים המזלות, כביתר תאומים, בני בין
 השליליות. בתכונותיהם שבולטים כאלה

 זה. במזל החלשים הטיפוסים נקראים הם
 חסרי״התמדה, שיטחיים, להיות נוטים הם

ונו ערמומיים עיקביים, לא דו״פרצופיים,
ועצבנות. אי־שקט סביבם לפזר טים

וה כאן מתעוותת ה״תאומית" הסקרנות
 שיטה. וחסרת מיקרית להיות הופכת עשייה

 או יסודית בצורה ייעשה לא דבר שום
 בקלות־דעת זמנם את מבזבזים הם טובה.

דע למשהו. ולהגיע מירצם את לרכז במקום
 הם חסרי־מנוחה. והם בקלות מוסחת תם

 שיגרתי, דבר לשום להיצמד יכולים אינם
ממושכת. תקופה עצמו על החוזר
 עימם שבא מי כל ומעייפים מתישים הם
לאה הבלתי־פוסקת דרישתם בגלל במגע

וזמן. התחשבות תשומת״לב, דה,
 דבר וכל צודקים, תמיד שהם בטוחים הם
חשי חסר להם נראה ישירות להם נוגע שלא
בות.
 לרוב לדבר, אוהבים תאומים מזל בני כל
 חל־ כל - הקול בעזרת רק לא הפסקה, ללא

 הקלה הדרן זו בשיחה. משתתפים קי-הגוף
 לכל ידיהם את מניעים הם לזהותם. ביותר

 די זה אבל טחנת״רוח׳חיה. כמו הכיוונים
מש לפחות לומר, מה באמת להם שיש נדיר

משמעות. בעל הו
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נמ תמיד אלה וטיפוסים האישי. במישור
יצ אם להשיג. יכולים שאינם למה שכים
 של יותר הירוק הדשא לאותו להגיע ליחו

 שהוא הבא, היעד לעבר יביטו מיד השכן
ומושך. יפה ירוק, יותר עוד

 רומאנים מספר לנהל נוח די מרגישים הם
למ או למאהבים אסור אחת. ובעונה בעת

 אותו של שאופיו ולחשוב לטעות אהבות
 לא לעולם זה השנים, עם ישתפר תאומים

 לוקח מתבגרים. אינם פעם אף הם קורה,
ו הילדות תקופת את לעבור רב זמן להם

ימיהם. כל בה נשארים אף מהם רבים

 ברי מדבוים הם
 למוות הבסקה,

 מה להם שאיו
 ומה - להגיד
 להם נו\ע שאינו

חשיבות כל חסד הוא

 נעלמים, הם - להם נראה אינו ראשון
תירו אלף כשבפיהם ומתפטרים מסתלקים

פחות. או יותר משכנעים צים,
ע לסמוך קשה אחראיים, בלתי גם הם
 שנעשתה העבודה את לבחון וכדאי ליהם,

על־ידם.

ב לשקר אפילו מצליחים לא הם נתפסים,
ה הטיפוס זאת שיעשה כפי משכנעת, צורה
כמו פיקח אינו אחד שאף חושבים הם חזק.
תם.

 הכנות וחוסר חידושים אחר החיפוש
לקשים תאומים בני של חייהם את הופכים

צ עם טוב כל״כך מסתדרים הם זו מסיבה
ילדים. עם או מהם עירים
 התכונות של מיזוג הם התאומים רוב

להת אסור לכן המזל, של והרעות הטובות
מזה. לצאת סיכוי להם יש ייאש.

 כישרונות, בעל הוא התאומים בבסיסו
 פשוט שהוא אלא בו, לבטוח ואפשר נאמן
ב הטוב שהחלק כדי מתאים לבן-זוג זקוק

לאור. ייצא אישיותו
 השליליים הטיפוסים בין זאת, בכל אך
ל להגיע כדי רב מאמץ יהיה דרוש יותר,

 קיימת אם היא השאלה טובות. תוצאות
 שתסכים ומלאכית סלחנית כל״כך דמות

חסרונות. אותם כל את לסבול
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 ג7ב״ בדידות. והרגשת תשישות עייפות,
ולמ במאמצים לחסוך רצוי בחודש. 18וב־

ה במצב הידרדרות נוע
ג שיפור והנפשי. גופני
 כך למחרת, כבר דול
 בחודש 20וב־ 19שב״

 מפגישות ליהנות תוכלו
ואח רומנטיות נעימות,

 מי כל לשכנע וכן רות,
ב שתרצו. במה שתרצו
 יהיה אפשר ימים אותם
עכ שעד משרות להשיג

ובל רחוקות נראו שיו
 עליכם בחודש 21מה־ להישג. ניתנות תי

בכספים. בטיפולכם מאוד זהירים להיות
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 מרץ חוסר בצירוף רופף קצת בריאות מצב
 אתכם להביא עלולים ירוד קצת רוח ומצב
 לנסיעה, תוכניות לבטל
תע אל ביקור. או טיול

 זאת בכל כדאי זאת, שו
ה את ולעשות להשתדל

כ יהיה הפיצוי מאמץ,
 חדשות היכרויות דאי.

הקרו בתקופה צפויות
 בבית לשבת וחבל בה
הק העבודה במקום או

ההז את ולהחמיץ בוע
הכס הבעיות דמנות.

 בענייני לחוצים אתם חלפו, לא עדיין פיות
 תוכניות. לתכנן הזמן לא בטח זה - כספים

* * *
 רוצים הייתם ומתוח סוער שבוע לאחר

 בלתי כמעט משימה כנראה זוהי אך להירגע,
 כשמתייחסים אפשרית
הש הנוכחית. לתקופה

 מפנק אינו שוב בוע
רומאנ יחסים אתכם.

 מזמן לא שהחלו טיים
 לאכזבה לגרום עלולים

 אינו הזוג בן ובילבול,
 ה- כוונותיו. את מסביר

מר בחודש 22וה״ 21
 חוסר עייפות, על אים
 ירידה אף ואולי מרץ

 מהוצאות הימנעו בכספים הבריאות. במצב
הסיכונים. את והקטינו הכרחיות שאינן
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 מה מציאותיות, לא ומעט גדולות התוכניות
ולד להמשיך אולי כדאי עכשיו עד שנדחה

הכוו הבא. לחודש חות
במ לתוכניות בעיקר נה

ה עכשיו העבודה, קום
 ולא ברורה אינה תמונה
 בתוכנית להתחיל כדאי

עימה, שלמים שאינכם
 יותר בה שהתגלו או

וחסרונות. פגמים מדי
 אנשים עם במיפגשים

ולג לספר נוטים אתם
 עכשיו שעד דברים לות

 היזהרו מוחלטת. ובסודיות היטב נשמרו
שליטה. ללא בדיבורים להסחף מהנטיה

4 4 4
 עלולים אחרות ארצות עם קשרים או נסיעה

 דרושה האחרון, הרגע של בבעיות להתקל
ומ מפורטת תוכנית

מ למנוע כדי דוקדקת
 מאבדים אתם שבו צב

 למה לב שימו שליטה.
ו מעבירים שאנשים

ה לפני מתחת רומזים
 את ששינה מי יש שטח.

אלי ויחסו תוכניותיו
 או נימוס מתוך אך כם,
 אומר אינו נעימות אי

 יכול זה בגלוי. זאת
 הקשור בכל זהירות גלו לאכזבה. לגרום

לבזבזנות. נוטים אתם - כספים להוצאת
4 4 ★

מפגי להתחמק תוכלו לא חמישי או ברביעי
שהת מבלי לאחרונה, מכם שנפגע מי עם שה

תצ מראש, לכך כוונתם
עצמ את להסביר טרכו

 לקלקל לא כדאי - כם
 שנים שלאורך יחסים

 20וב־ 19ב־ טובים. היו
לק נוטים אתם בחודש

כספיים, סיכונים חת
הימורים, על־ידי אם

 דבר כל או התערבויות
 אינו שזה נכון זה, מסוג

 הפעם אך לכם, אופייני
 שהושגו כספים מסכנים ובכך נסחפים, אתם

כך. כל רבים ומחשבה מאמצים לאחר
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 אתם בחודש. 18וב״ 17ב־ עבודה עומס
 של תפקידים עצמכם על לקחת נאלצים

ה על שימרו אחרים,
נח קצת אתם בריאות,

 מכל ומתעייפים לשים
ל עליכם שמוטל מה

 עם במגעים אחרונה.
 שתהיו כדאי הממונים

 בדרך כי אם זהירים,
בדב זהירים אתם כלל

 נוטים אתם הפעם ריכם
 וחצופים נועזים להיות

 שבא מה כל ולומר מדי,
 כשחושבים כעת, ביחוד שגיאה, זו לכם.

 יותר. ואחראי מעניין תפקיד לכם להציע
* * *

 בחודש בעבודה לכם שהיו הקשות הבעיות
 עם טובים לא מיחסים בעיקר נגרמו האחרון
 המצב לעבודה. עמיתים

 אתם להשתפר, עומד
פי במחשבות שוקעים

ם לוסופיות, מס מסיקי
ש וכדאי הגיוניות קנות

 זאת. תשקף ההתנהגות
נעי בחודש 18וה־ 17ה־

 במיפגשים ביחוד מים,
 ימים אותם רומאנטיים,

וני לבילויים מתאימים
ההנ כל של מלא צול
 אפשרות בידור. ממופעי האפשריות אות

ימים. באותם רק אפשרית בהימורים לזכיה
4 4 4

 מתיחות צפויה שוב בחודש 18וב״ 17ב־
 לא מישפחה. בני לבין ביניכם או בבית

 ועוד להתייחס, כדאי
ל להתרחק, כדאי יותר
 חופשה או נסיעה תכנן

המל ללא לבד, קצרה
 שעימם הקבועים, ווים

חיי את מחלקים אתם
 ג9ה- כלל. בדרך כם
להפס מועדים 20וה״
נו אתם כספיים, דים
 את לסכן או להמר טים

כלשהי, בדרך כספכם
 אז להפסיד. עומדים בפירוש אתם והפעם

היצר. על ולהתגבר הסיכון את לדחות נסו

1
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 מדי יותר עליכם מוטלת העבודה במקום
 לכם היתה מזמן ולא מאחר אך אחריות,

 ברירה לכם אין חופשה
 מה כל להשלים אלא

 נראים לא שהחסרתם.
שמוכ בשטח מתנדבים

מעלי ולהקל לעזור נים
 אולם העומס. את כם

להת הזדמנות נראית
 דווקא חדש בקשר חיל
 - העבודה מקום דרך

 שקצת לאלה לב שימו
ונ מתביישים חוששים,

 תהיו שלא ולמה - אליכם לפנות בוכים
 לבד. יזוזו שהעניינים לתאר קשה היוזמים?

* * *
 סביב לדאגה לגרום עלולות כספיות בעיות

 לקחת הזמן לא זה בחודש, 18ה־ או 17ה־
 שהוא. סוג מכל סיכון
 לקיצוניות, נוטים אתם

מהפס לסבול ועלולים
הי בגלל ממשיים דים
 או השקעת־יתר מור,

שתת הלוואה, בקשת
 אחרי למלא מאוד קשו

ל כדאי שלה. התנאים
 ספקולציה מכל התרחק

סו שאינה מפעילות או
 18ה״ ובטוחה. לידית

 בעיקר בהתלהבות, אתכם ממלאים 19וה־
חדשים. אנשים עם חברתיים במיפגשים

4 4 4
מוצ בעבודה שהבעיות היה נדמה לאחרונה

בע צפויות שוב השבוע אך פיתרונן, את אות
שמנ מי אין הפעם יות.
 בכוונה להפריע סה

 עלולות הבעיות תחילה,
הבנה. מחוסר להיגרם

 או לקויה תיקשורת
 של נכונה לא פרשנות
כוונותיכם. או דבריכם

עצ את שתסבירו כדאי
ה־ ברורה. בצורה מכם

 אינם בחודש 22וה־ 21
 ואם לנסיעות, טובים

 שלא כדי תעודות תשכחו אל ברירה אין
מרגיזים. די במצבים עצמכם את למצוא
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