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מחם
 על כמיוחד משפיעה מכישלון. ופחד עות,י1בנימי

סרטן, מזל ילידי

בין הקשו
£ שיל־ כוח, מבטאת - יופיטר גיבעת

בנף־היד קריאה
ראסטוורהגיה

נש זו שאלה ?״ אתה מזל ״באיזה
 מעוניין השואל לעיתיט-קרובות, מעת

 תענה אם כלשהי• לקבוצה אותן לשייך
 אדם מצטייר מייד בתולה״ ״מזל :למשל

 ומקפיד מצפון, בעל חרוץ, צנוע, מחושב,
 לאחר מתברר רבות פעמים קטנות. על

 האמורות ואחרות, אלה שתכונות מכן
 לידי אצלו באות לא הנשאל, את לאפיין
 אותן שמשייכים אחרות ותכונות ביטוי,

 מאפיינות הן דווקא אחרים, למזלות
 שלא ידוע מדובר. שבו האדם את יותר

 במקרה בתולה במזל — (שמש השמש רק
 גם האדם. של אישיותו על משפיעה זה)

 וההיבטים לכת, כוכבי ושמונה הירח
 התמונה על משפיעים ביניהם, הנוצרים
האישיות. של הסופית

 למשל בו, השולט כוכב מזל לכל
 וכאשר בתולה, במזל שולט — מרקורי
 ביום בתולה במזל ממוקם אכן מרקורי
במיטבו. מופיע הוא ששם הרי הלידה,

 הכוכב מופיע שאמנם קורה לפעמים
 אך מאפיין, הוא שאותו מזל באותו
 קשה, שהשפעתו אחר כוכב ניצב מולו

 להשתנות. החיוביות לתכונות וגורמת
 קשה באסטרולוגיה מתמצא שלא למי

 האסטרולוגית, במפה קורה מה להבין
 מופיעים אם לגלות יותר פשוטה דרך יש

 לקשיים הגורמת בצורה במפה הכוכבים
 טוב. ומזל כישרונות ההיפך, או ובעיות,
עם היד כף את קשרי רבות פעמים

 ראו בחכמת־היד והעוסקים אסטרולוגיה,
האסט המפה את כמבטאת היד כף את

רולוגית.
 היד כף אזורי את חילקו הקדמונים

 אשתדל וכאן הכוכבים, של התכונות לפי
 אחד כל יוכל שלפיו קצר הסבר לתת

ה מהן ולהיווכח ידו, כף את לבדוק
אותו. המאפיינות תבונות

וכמוה יומין, עתיקת — היד כף חכמת

 ליד. מאסטרולוגיה שהועתקו השמות גם
 היד, כף של הפנימי בחלק גבעות שבע
 מוכרים שהיו לבת כוכבי שבעה כנגד

עתיקות. בתקופות
 אהבה, מבטאת — ונוס גיבעת

 משפיעה אנרגיה, ומקור חושניות תאווה,
ושור. מאזניים ילידי על במיוחד

 רומנטיקה, מבטאת — ירח גיבעת
לנסי- אהבה הרפתקות-אחבים, דימיון,

 במיוחד משפיעה ושאפתנות. גאווה טון,
ודגים. קשת מזל ילידי על

 רצינות, מבטאת — סטורן גיבעת
 שחורה, למרה ונטייה איפוק שמרנות׳
גדי. מזל ילידי על במיוחד משפיעה

 הצלחה, מבטאת — חמה גיבעת
 בני על משפיעה טוב, וטעם שנינות ברק,
אריה. מזל

 זרי־ מבטאת - מרקורי גיגעת
 מיסחר, בענייני פיקחות זות״מחשבה,

 טובה ביטוי יכולת למדע, נטייה ערמה,
 על במיוחד משפיעה בדיבור• או בכתב

ותאומים. בתולה מזל בני
 אומץ־לב, מבטאת — מרס גיבעת

 ויוזמה, מרץ חיוניות, לחימה, כושר
מש לזולת. והתייחסות פדגוגי כישרון

ועקרב. טלה על פיעה
 * אינטו־ מבטאת — נפטון גיבעת

 £ ה־ ״החוש ולפעמים מוסיקליות, איציה,
 מזל בני על במיוחד משפיעה שישי״.

דגים.
 הבשרני הכדור היא — ונוס גיבעת

 מוצקה, רחבה, כשהיא האגודל. בבסיס
ברי על מלמדת היא ובשרנית, מעוגלת

 לב בעל טיפוס ועל וטובה׳ חסונה אות
רח במיוחד, ביקורתי לא וסימפטי, חם
 אוהב הזולת, ברגשות ומתחשב נעים מן,

ל נמשך יופי, מלאת בסביבה לחיות
 ומוסיקה טובים בשמים פסטליים, צבעים

 בכל לאמנים פשוטה. שלה שהמלודיה
 כזו גיבעה שתימצא עדיף שהוא, שטח
ידם. בכף

ה גביעה עם וגברים נשים ה ו ב ג  
ה ק צ ו מ  מינית תודעה בעלי הם ו

 חשוב האהבה של הגופני הצד גבוהה,
מאוד. להם

ה אך בדיוק כזו גיבעה כ א ר ל  ו
ה ק צ ו  נוטים שבעליה מוכיחה — מ

נת ובקלות ממשית, התרגשות להתרגש
 התאהבויות של ל״שיגעונות״ פסים
 שלהם והרומנים הפכפכים הם רבות.

מופיעים. הם שבה קלות באותה נעלמים
£ )46 בעמוד (המשך

 ב- רב מאמץ להשקיע ממשיכים אתם *
מהתוצאות. נהנים לפחות אך עבודה, $
¥
 לכם מאירים אנשים¥

 מסתירים ולא פנים,
מתו התפעלותם הת

מבחי עבודתכם. צאות
 אינכם בריאותית נה

הט פריחתבם, בשיא
 ומשונות שונות רדות

 יכולות בריאות בענייני
היקר. מזמנכם לגזול

דאגה, אל זאת למרות
 תגיע קצר זמן תוך

ו חזקים עצמכם תרגישו שבה תקופה
להרפתקות. נפלאה תקופה זו בריאים.

¥ ¥1 ¥
אכ צצות ומלסיבה מרנינה תקופה בתוך
 חשיבות להן תייחסו אס קטנות, זבות
לגדול עלולות הן רבה

|1 התרחשויות ומעכבים | | ן ן ך ז § | § 
0■ ב־ זו תקופה חשובות. 0 

 ל• לנצל כדאי ההלם
 ובעיקר בילוי, הנאה,
 או חדש רומנטי לקשר

 עבור נקי״ ״ראש להשאיר כדאי מחודש.
מהזדמנויות. תתעלמו ואל טובה, התחלה

¥ ¥ ' ¥
 לסבן יכולים בהקיץ וחלומות פיזור־דעת *
בעיקר עירנות גלו זו, בתקופה אתכם $
עבו או נהיגה, בשעת *

זהירות. הדורשת דה
 יכולות ופגיעות חבלות
חלו ב״בעלי לפגוע
 הפגיעות כי אם מות",

מיו הן מסוכנות לא
המת הסקרנות תרות.
 זו בתקופה עוררת
 להתנסות אתכם תביא

ומענ מוזרות בחוויות
התאח- תיתכן יינות.
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קיימת. שכבר לזו פרט נוספת, בות $
השני. במין לפגוע עלולה התנהגותבם *

העוב אנשים משתפרים, הכספים ענייני
 תוכלו ובזכותם תושייה, יגלו איתכם דים

ול־ נוסף, כסף לחסוך

שגרם אדם עם מיקרית

 הכל להתחיל ותרצו
ס ;.!  לבדוק כדאי מההתחלה. [

 אצל ולהתעניין היטב,
 מה משותפים מכרים
 של האמיתי מצבו

 בני המיועד״. ״המאכזב
ב לצילום במיוחד נמשכים סרטן מזל

 מובטחת. זה בשטח ההצלחה זו, תקופה
¥ ¥1 ¥

למ ומבורכת, רומנטית תקופה לאריות
הת גדולה, רגישות קיימת שעדיין רות

 בעניינים פזיזה נהגות
להביא יכולה רומנטים

ותי- לתקופה, תתגעגעו

 פיתאומית התלהבות
 י581 לאמנות, הקשור מכל

לקוני אתכם תמשוך
*1118 י'חני ריכיתייע צרטים׳ ^ .83 

 האריות יותיספרים.
 אותם מושך שהיופי
ל לתכשיטים, בחנויות יבלו — בעיקר
 משתפר. הכספי המצב ולמזכרות. בגדים

¥ ¥! ¥
 הזדמנות עימה שתביא קריטית תקופה
 תוטל נוספת אחריות הקאריירה. לקידום

 עלולה והיא עליכם,
זמניים, לקשיים לגרוס

 לחזק עתידים אלו אך
 בענייני האישיות. את

מ־ להזהר יש כספים
ו־ מופרז, ביטחון־עצמי

 בתקופה יתר. מנדיבות
רו מעוררים אתם זו

 אך יד״ ״קפוצי של שם
 להשיג קל עכשיו דווקא

 ידידים דבר, כל מכס
 יחליק הכסף בחיוב, ייענו עזרה שיבקשו

המנצלים. של לכיסיהם אצבעותיכם מבין

 זו, תקופה מציינים פנימיים מאבקים
רע ולנטוש חדשות, גישות לפתח צריך

 יתכן מיושנים. יונות
 כדי יוחרפו שהבעיות

 ה- הבעיות את להביא
 לפרספקטיבה עמוקות

 טובה תקופה נבונה.
 או לימודים להתחיל

■ ד ז ה ן ל ל ל  שתקדם חדשה עבודה ■
 ידידיכם בעתיד. אתכם
 את מבינים לא הרבים

■6 0  הזמנית, התרחקותכם 035611
 חשבון- לעשות כדאי

 בעניינים ידיד. הוא מי ולהחליט נפש,
 לעזרתכם. ייחלצו ידידים דווקא רומנטים

¥ ¥ ¥
ל כדאי אירועים, ומלאת חשובה תקופה
 ומלהיבים, בלתי־צפויים למיקרים התכונן

 ימשכו שתוצאותיהם
חד ידידויות רב. זמן

 יש אך מסנוורות, שות
 עלולה השפעתם להזהר,
ש ממה אחרת להיות

 ראייה חושבים. אתם
 ויזמה מקוריות חדה,

 להתקדמות גורמים
 קצת כי אם מצויינת,

הת לרסן נסו מוזרה,
פתאומ כעס פרצויות

 הסבירו לפחות מצליחים, אינכם ואס יות,
 כך. כל נורא אינו שהשד מכן לאחר

¥ ¥ ¥
 ומלא חיובי כיוון לובשים האירועים

 בלתי-צפוייה התקדמות בדרך״כלל. חיים
 כל-כך אינה זו אך י■

נר שהיא כפי בטוחה
 היטב לבדוק יש אית,
גי מובילה. היא לאן
 והרמונית רומנטית שה

 שבועות ליצור עוזרת
 המין בני מאוד. מהנים

ו עימות, יגלו השני
 תשומת- לכם יחלקו

הרגיל. מן רבה לב
 וספורט בידור מופעי

 ללא יבוזבז והכסף במיוחד, אתכם ימשכו
מוכרת. קשתית באופטימיות מעצורים

 ז| הצעות באזניכס נשמעות האחרון בזמן
 £ ל־ להתייחס קשה עדיין בלתי״שיגרתיות,

£ אלה.מוזרות הצעות ________
^ גור־ הרבים ההיסוסים

־* מיותרים לעיכובים מים
 בטוח עתיד אל בדרך

 ברגע אם יותר. ומרגיע
 נחלתם ש לכם נראה זה

הקשו בעניינים תבוסה
ש זיכרו לעבודה, רים

 הצדק דבר של בסופו
 וההערכה לאור, יוצא

ה־ את תחזיר אליכם
זה, ברגע מעט המעורער ביטחון־העצמי

1ןו1ע
 £8ג*<.<:זבגיזו.<<
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 כתו- האחרון בזמן נעצרת התקדמותבם
 בלפי שונות והתחייבויות מעבודות צאה

 מדי. רבים אנשים
 וחסרי קטנים מיקרים
לעצ גורמים חשיבות

 נסו והתמרמרות, בנות
ב זה לכל להתייחס

 קצר זמן תוך קלילות,
ידי לכם שיש תווכחו

 ולאן מקום, בכ דים
 שמחים פונים שאתם

ל ומוכנים לקראתכם,
 ולהקל עזרה, הושיט

 יומיים המצטבר. העומס את מעליכם
להועיל. עשויים עצמכם עם התבודדות

 - בינואר 20
בפברואר $ו

1 1 1 1

 מחבבים שרבים מתברר העבודה במקום
 לשתף מוכנים אתכם,
ב עליכם ולהגן פעולה,

 יחסים הזדמנות. כל
ה המין בני עם טובים

מש לקבל עשויים שני
 להתהדק שונה, מעות

טוב, מצב־רוח ולהוסיף
משתפרים, הכסף ענייני
 רעיונות להציע מצויץ

 או לאנשים, ותוכניות
 העלאה לבקש אפילו
 ואתם מהנים, י החברה

פופולרים. מאוד

1ניסיי§!8ו
 ח במשכורת.

להיות שוב הופכים

ג־יג־ינ־*נ־י:
>־־>ג־>נ־ג־י(־י>ג־>נ־>נ־>נ־נ־י.נ־נ*־י

־>
*

נ־*נ
ג+־>

>נ־
־

>̂י
>נ־

ר־
<-

*^
**

+
4

-זג-
־>נ

->נ
*־יג

נ
4

>ג־
>ג-

>נ-
־זנ־

נ
4

<-)
נ-ז

4נ
זנ.ז

.)<
-ז(.

.זג
נ

זנ.ז
זג.

.
נ

.*
#4


