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: החודש מול
תאומי□

ח חו הני

 היחס ואת השני, חמין גן עם קשר
המין. לחיי האדם של

לקי מגיע מרקורי אצבע של כשחודה
(ה השלישית האצבע של הראשון פול

בגוד לנורמלית נחשבת האצבע שכנה),
 ואינה קטנה, האצבע רבות פעמים לה.

 גם אפשר הראשון. לקיפול עד מגיעה
 ארוכה האצבע — ההיפך את למצוא
הראשון. הקיפול את ועוברת

 לחוליה ונכנסת הקו את שעוברת זו
 אמצעיתה, עד השכנה, של הראשונה

 לאדם שיש רב השפעה כוח על מראה
 דיבור. או כתיבה דרך האחרים, על
שומעיו את להקסים שיכול אדם זה

והשיכליות
המאפיינים הם

 בשטחים המתעניינים אנשים אותם הופך
 גיל סוג, מכל אנשים ומכירים רבים,

 לעסוק ביותר המתאימים הם ועיסוק•
בכתי מתבטאת התיקשורת בתיקשורת.

להי הצורך נסיעות. ואפילו דיבור בה,
 לעסוק מהם רבים מביא בתנועה, מצא

שינויים. הדורשים במיקצועות

ד ח ם א י ר ב ד ה

מזל בני את 1 י*
תאומים

 כף־היד קריאת את מקשרים כאשר
 ביד שגם להבחין אפשר לאסטרולוגיה,

 ה- התכונות לכל המתאים מקום מצוי
 בשם נקרא ואף (מרקורי) מרקוריאליות

 בשמות מכונות היד בכף האצבעות זה.
ה באסטרולוגיה. המוכרים כוכבי־הלכת,

 אצבע נקראת הזרת, היינו, הקטנה, אצבע
 את למעשה מראה זו אצבע מרקורי.

לחברו. אדם שבין ״התקשורת״

שמראה 1 ההשוביו
הוא מרקורי אצבע

האום של ה״הס
1 י : מ ה י י ח ל

 ואין חלק, המקום כאשר מרקורי. גיבעת
 אצבע לאדם אם גם — לגיבעה זכר

 מכישרונו גדול חלק — מאוד ארוכה
 את לבדוק חשוב ביטוי. לידי יבוא לא

מהי מסקנות שמסיקים לפני המקום
רות.

 מגיעה שאינה קצרה, מרקורי אצבע
בבי קשיים על מראה הראשון, לקיפול

 אחד עם לאדם שהיו בעיות ועל טוי,
 אצבע הראשונות. בשנותיו מההורים

 ועל ילדותיות, על מראה קטנה מאוד
 ומטרות. רעיונות לפועל להוציא קשיים

 מסוג אצבע בעלי שאנשים להוסיף כדאי
 ביכולת לעיתיס״קרובות משתמשים זה

 וזו ניחנו, שבה החזקה האינטואיטיבית
להתבטא. דרך למצוא להם עוזרת
 — וקטנה פנימה מכופפת האצבע אם

 הבאים מעצורים, ובעל ביישן האדם
 גם המיניים. בקשריו בעיקר ביטוי לידי

 ונמוכה, השאר מן דקה האצבע כאשר
ביחסי״מין. נוח עצמו חש אינו האדם
 היא — חוץ כלפי מכופפת האצבע אם

 אותו מסקרן שהמין האדם, את מציגה
מיוחד. באופן

האצ־ משאר מרוחקת מרקורי אצבע
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 £ מראה היד, של טיבעית בהחזקה בעות,
* ה־ עם בקשריו מתלות הפוחד אדם על

 מזלות לקבוצת משתייך תאומים מזל
 מרקורי, מכוכב במייוחד ומושפע האוויר,
 במיתולוגיה — מרקורי זה. במזל השולט

 הסנדלים בעל כשליח־האלים, שימש —
 מקום לכל אותו המביאים המעופפים,
במהירות.

עיר־ כאנשים מוכרים תאומים מזל בני
 ומוח רבים כישרונות בעלי מאוד, ניים

 מאפיינים והשיכליות הפיקחות מבריק.
 אווריריות תכונת עם ויחד המזל, בני את

 לשון ובעלי מהירי־תפיסה הם אחרות, $
 משכנעת בצורה להתבטא היודעים חדה, ¥
ומעניינת. ^
האפשר ככל רב ידע לקלוט הצורך *

 אם כף־היד לקורא מראה זו אצבע
 בריאים קשרים לקשור מסוגל האדם

שכ או והרחוקה. הקרובה סביבתו עם
 תורשתיות או נפשיות מבעיות תוצאה
להת מסוגל ואינו בקשיים, נתון האדם

רוצה. שהיה כפי ברורה, בצורה בטא
למ אפשר בתקשורת, שמדובר מאחר

 השייכים רבים כישרונות זו באצבע צוא
ה: לתחום די יכולת לשפות, כישרון ז

 כישרונות כישרון־כתיבה, טובה, בור
ב לבוא טובה יכולת או מיסחריים,

 קריינות או מישחק כישרון ומתן, משא
 החשובים הדברים אחד ומוסיקליות.

ליצור היכולת — מרקורי אצבע שמראה

 מעניין, הוא שהוא. נושא כל על בשיחה
שו הבעח־עצמית בעל מלידה, מימקאי

 במשא טוב הוא בקלות. הבאה טפת,
 המילה את לומר והיכן מתי ויודע ומתן,

 לשמוע הנהנים מאלה אחד הוא הנכונה.
 גם הפלא ולמרבית נואמים, עצמם את

 אצל לדוגמה: עימם. יחד נהנה הקהל
אצ מצוייה בגין, מנחם ראש-הממשלת,

 על שמראה מהרגיל, ארוכה מרקורי בע
ל היכולת ועל וכתיבה, דיבור כישרון
האחרים. את ולשכנע השפיע
 בדרך־ קיימת זו לאצבע מתחת אגב,

— שם באותו הנקראת גיבעה, כלל

 ★ מרוחק להישאר מעדיף הוא אחרים.
 ן ל- זקוק הוא ביותר. אליו מהקרובים

 ★ מאפ- לא כאשר סובל וממש פרטיות,
 £ בלבד עצמו בחברת להימצא לו שרים

 5 להפ־ מסוגל הוא ביממה. שעות מיספר
 ★ ש- יתכן לחיי־הרגש. חיי־המין בין ריד

 } אך בקלות, ומתגרה מין אוהב הוא
 ★ לפע- ומבוקרים. קרים ואישיותו חינוכו

 ד חמי־ אישיות בעל אדם — ההיפך מים
 * מעדיף הוא ליבו חום את אך מה,

 5 אצבע למין. פרט אחרת צורה בכל לבטא
 ★ מה־ שדרך מראה, תמיד כזו מרוחקת

̂  וש־ אינדיווידואלית, האדם של שבתי
 5 הזמן כל עצמו את לסגל לו קשה

4 לסביבתו.
 * חרו- בצורה הנגמרת מרקורי, אצבע

 ★ לשפות, כישרון על לעיתים מראה טית,
 { שגם רצוי טובה. מוסיקלית שמיעה או

 ★ ל- מכפוף יחיה יד אותה של האגודל
 £ ומר- נואמים קריינים, שחקנים, אחור.

 $ אצבע על-ידי בעיקר מאופיינים צים,
ן בקצה. ומחודדת גבוה מרקורי
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 את יאפיינו חולמני ומצב-רוח עייפות
 בזהירות להתייחס יש אך השבוע, תחילת

ב חולמנות. לאותה
מאיי השבוע המשך

 והעימות סכנות, מות
 הראשון התנאי היא

 למנוע שיעזור והחשוב
להי יש אי-נעימות. כל

מהירה, מנסיעה מנע
ב בטיפול מזילזול או

ב- חשמליים. מכשירים
רצוי — כספים ענייני ____________

מצ מלשנות להימנע
 כספי סיכון' כל וקבועים, יציבים בים

 להפתעות. תזכו השבוע להזיק. עלול
¥ ¥ ¥

 לגרוס עלול במקום־העבודה, שייווצר לחץ,
אימפול מהחלטות להימנע יש למתיחות,

חר שאחריתן סיביות
 כספית מבחינה טה.

 טובה אפשרות קיימת
להי עדיף אך לקידוס,

 ל״עצות מלהאזין מנע
 ידידיס, של טובות״

ל לגרום עלולים אלה
תור שהשפעתה טעות,

 ידידות רב. זמן עוד גש
 לקדם עשויה חדשה
ו מאוד, חשוב עניין

 הזמן שהגיע קבועים, דפוסי־מחשבה לשנות
 ומהנים. קלילים יהיו הרגש חיי לשנותם■

¥ ¥ ¥
ומקד בקאריירה, מתרכזים תאומים בני

חד התחלות או חשובים, עניינים מים
ח• אלה בעבודה. שות

ב להתחיל מעוניינים
 יוכלו חדש משהו

תוכניתם, את להגשים
 מהת- להיזהר יש אך

 ומהשפעות להבות-יתר
 שלא כיוון רצויות, לא
 במירמות להבחין קל

אהבה חיי זה. בשבוע
ם______ י ע ו ע מיפנה יקבלו ר

 אפילו ואולי שלילי,
 וקיימת מרוצים יותר אתם כעת ייפסקו.
ובריאים. חדשים קשרים ליצירת אפשרות

 באפריל ן;
.ל(אי1 20

 רוח במצב־ שרויים עדיין אתם השבוע
 סיכוי קייס אך מעייף,

קשבת, אוזן למצוא רב
 למצוא תוכלו שבעזרתה

 מעט ולהוריד הקלה,
 אתם שבו מהמתח
 עלולים ידידים חשים.

 לכעס ולגרום להפתיע
 בעבודה ולהתפרצויות.

 להשקיע מכס נדרש
 ולהראות רב, מאמץ
 אינן המשימות יוזמה.

 על להתגבר באפשרותכם יש אך קלות,
 מהתוצאות. מכן לאחר וליהנות הקשיים

¥ ¥ ¥
 את למצוא רב סיכוי אריה מזל לבני

 בן־חזוג. עם ובמריבות בסיכסוכים עצמם
עלו והכעס התפרצויות

 להחלטות לגרום לים
 לנסות כדאי פזיזות.
 ולהעזר בכעס לשלוט

 שאלה מאחר בידידים,
ל לבוא נכונות יביעו

 לבני מומלץ עזרתכם.
 בבילויים לחרבות המזל

 חברתיים, ובמיפגשים
 ירחיקו שאלה כיוון

 ממקור לזמן״מה אותם
 בשבוע מאליו ימצא שפיתרונה הבעיה,

 מהפך. לבצע אפשר העבודה בתחום הבא.
¥ ¥ ¥

 לחוץ־לארץ, ארוכה לנסיעה מתגעגעים
 יש כזו. נסיעה הרצינות במלוא ומתכננים

 שהתוכניות רב סיכוי
 אך לפועל, תצאנה אכן

 לא עדיף זו בתוכנית
שותפויות, על לסמוך

 משותפת שנסיעה ביוון
מעוכבת. להיות עלולה
 כדאי —כספים בענייני

 להיכנס ולא להיזהר
 ברגע גדולות להוצאות

 לא הבלתי־צפוי זה.
בעניי לטובתכם יהיה

 פגישה צפוייה בסוף־השבוע אלה. נים
אמיתית. הנאה לכם תגרום וזו מחודשת,

מא][״מ

 בתקופה אתכם המקיפה הכללית המתיחות
לייתר־ אתכם תחייב זו

 לוודאי קרוב עירנות.
 עצמכם את שתמצאו
 הרגיל מן יותר עסוקים
ל הקשורות בחובות
 או מדיניים, עניינים
שתלי־ תיקוות צבאיים.

 החדש בבן־הזוג תם
וייג כמאכזבות, יתגלו

 אך הקשר, לניתוק רמו
 יבוא ומלהיב חדש קשר

צהוב. ו ליבש שימחה.

 בדצמבר 2י
בינואר סז

ויוסיף במקומו,

¥ ¥  ¥
¥  ¥  ¥

התרג־ רציני. במצב־רוח שרויים עקרב בני
_______ גור־ פיתאומיות זויות
 להראות לדברים מות

 יש שהם. מכפי גרועים
 ולא חוש־מידה, לפתח

 מצבי־רוח אחרי להיגרר
 טובה הרגשה חולפים.

 רומנטית בפגישה תהיה
 עניינים אד מפתיעה,
 לא לעבודה הקשורים
ה את לפתח יאפשרו

לדחות ותיאלצו קשר,

# 0
ת עזן

 פגישות ומשגשגת• חוגגת הרומנטיקה
להת גורמות מפתיעות

 והתנהגותכם להבות,
 אלה את גם מפתיעה

 למוזריות- רגילים שכבר
המבק עם מריבות כם.
 יתוקנו בביתכם רים

 שידע בן״הזוג, על-ידי
ה את להשקיט שוב

 כספים בענייני רוחות.
מהוצ להימנע רצוי —

מכיוון מיותרות, אות

מי
בלתי־צפויות. גדולות הוצאות לכם שיהיו שלכם. המשותף הבילוי את נוסף בשבוע

־ במאי 11
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 אתכם יעסיקו וכספיים מיקצועייס עניינים
 צפויות לעבודה הקשורות בנסיעות השבוע.

אנ מוזרות. הפתעות
קשו תהיו שעימם שים,
 עלולים השבוע, רים

 דברים ולגלות לפטפט
 אותם לשמור שרצוי
 להימנע רצוי לכן בסוד,

בהחל אחרים מלשתף
 בעניינים חשובות. טות

 קיימת — רומנטיים
מל לקשרים אפשרות

 לא אך ומפתים, היבים
 ולשפוט להמתין, עדיף

האמיתית. ההרגשה מהי

¥ ¥  ¥¥ ¥ ¥

 להתחייב, טוב
יותר מאוחר

 ואפילו למתיחות ייגרמו לעבודה חברים
 תפגום וזו לאכזבה,

להי יש במצב־הרוח.
 מתככים במייוחד זהר

 גבכם מאחרי הנעשים
 וגם העבודה בשטח —

 אתם האישיים. בחיים
 עייפות לחוש עלולים

 להתבודד ותרצו רבה,
בענ ולעסוק בביתכם,

 פרטיות הדורשים יינים
 טלה מזל בני ושקט.

השבוע. של הטובים הדברים את יביאו

חדשות רכישות
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זניד

★ להוצאות אתכם כניסו
 ן למרות אך רציניות.

★ נעים, מצב־רוחכם זאת
£ ידידים, ונמרץ. עליז

 יביאו בביתכם, שיבקרו
חדשים, מכרים עימם
אלי אדישים יהיו שלא

 בתקופה ולביתכם. כם
 לשבת מעדיפים אתם זו

לתקלי להאזין בבית,
 את היטב ולנצל טים,
 שהבית התענוגות שאר

ועדינים. בהירים בגדים לבשו לכם. מציע
\\
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