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 גני את המאפיינות התכונות אחת
 ולהכין להכיר הסקרנות היא דלי, מזל
 הרב העניין נפגשים• הם שעימו אדם כל

 על־מנת בא אינו בזולת, מגלים שהם
 אם ובנישמתו. בחייו ולפשפש לחטט
 שמאפיינות לתכונות זו תכונה נשווה
 למשל, להזכיר אפשר אחרים, מזלות

 ליד יעברו שלא תאומים, מזל בני את
 בו, להציץ אותו, לפתוח מבלי ספר
 או פחות לדעת ספורות שניות ותוך
לרכשו. להם כדאי ואם תוכנו את יותר

 בתולה. מזל בני — נוספת דוגמה
ברש ויבחינו ציבורי במקום יימצאו אם

 יוכלו לא והזנחה, ביזבוז אי־סדר, לנות,
 בעצמם לסדר או כך, על להעיר שלא
תיקון. הטעון את

 מתעניינים דלי מזל שבני נאמר כבר
 ידידיהם. של ואופיים באישיותם במיוחד

 על נוספות דרכים להכיר טוב תמיד
 להם יש שעימו האדם מיהו לוודא מנת
ושיח. שיג

* * *
 לחלוקות לחלק נהוג המזלות 12 את

 המזלות את מחלקת מהן אחת מישנה.
אוויר אדמה, אש, היסודות: לארבעת

 את יוצרים וקשת אריה טלה, ומים.
 שייכים וגדי בתולה שור, האש. מזלות

 ודלי מאזניים תאומים, האדמה. למזלות
 דגים סרטן, האוויר. מזלות את מייצגים

המים. מזלות את מרכיבים ועקרב
 כל לכאורה, ברורה. מאוד החלוקה

 תכונותיו, מהן מכאן להסיק יוכל אחד
 לא אך משתייך. הוא שאליו היסוד לפי
ושנה, יום שעה, שבכל ידוע — הדבר כך

 מזל שבן ויתכן משתנים. הלידה נתוני
 אוויר, ליסוד שייך שביסודו למשל, דלי

 של חזקה להשפעה בעיקר נתון יהיה
האדמה. יסוד

 ה״ היסוד מהו לאבחן הדרכים אחת
 במיבנה להביט היא, אחד בכל שולט

 בצורה מגלה היד מיבנה ידיו. כפות של
 ומהן השולט, היסוד מהו ברורה די

ה את המאפיינות העיקריות התכונות
אדם.
אריה) קשת (טלה, האש יד

 האצבעות ואילו ארוכה, מאד היד כף
הכף. אל ביחס קצרות יותר הרבה
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ידידיהם את להכיר
מס וברורים. עמוקים כזו ביד הקווים

 להם מתרוצצים העיקריים לקווים ביב
 קטנים מישנה קווי מיני כל בעליזות

מו שכאן הרגשה שיוצרים חיים, ומלאי
רב. מרץ בעל אדם של יד נחת

מא אינטואיטיבי יותר הוא זה אדם
 והרגש האינטואיציה אינטלקטואלי• שר

 על- המהירות. בהחלטותיו אותו מנחים
 לב, יושר בעל יצירתי, מאוד הוא פי״רוב

 ואופטימיות. התלהבות רבה, חמימות
ורצונותיו. דעותיו את כופה הוא לעתים

 אדם להראות עלול כזו, ביד השלילי
 ילדותי רעשן, סבלנות, חסר אגוצנטרי,

תשומת־ כל את לרכז ושואף בהתנהגותו

להת מתפנה אינו הוא לעתים בו• הלב
 אלה, תכונות למרות באחרים. חשב

ב להימצא ומושך מעניין מרגש, תמיד
חברתו.

גדי) (שוי/בתולה, אדמה יד
האצבעות ומרובעת, כבדה יד זוהי

 העיקריים הקווים ארבעת וקצרות. עבות
נוק די עצמה היד ברורה. בצורה ייראו

 רחוקות לעיתים גמישות. וחסרת שה
 ב־ קטנים. קווקוים למצוא יהיה ניתן

עמו וקוויה וברורה חלקה היד דרך־כלל
קים.
אינטואיטיבי יותר היד בעל כאן גם
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 לגרום עלול בהתבטאויות חוסר״זהירות
 כתוצאה רחברה. ואי״הבנות, למבוכה

 שתיאלצו יתכן מכך
 בן־הזוג את לפייס

זאת, למרות ולפצותו.
פופולא מאוד תהיו
 תעמדו בחברה, ריים

אי כל של במרכזו
 הרבה מכך ותפיקו רוע

 התוכניות בעבודה נחת.
ש כספים מתעכבות,

 יגיעו לא לכם חייבים
 יכניס והדבר במועד

 בזהירות. בעניין לטפל רצוי למתח. אתכם
 השבוע. בסוף תפוג שתחושו, העייפות

★ ★ !★
 מצד חסרוז־בהירות• בתקופה נמצאים אתם
 חדשים. בדברים להתחיל חוסר־מרץ — אחד
 מרגישים — ישני מצד

 הדברים עם ״תקועים״
 זה ברגע אך הישנים.

 והיכולת הכוח לכס אין
 מלבד עניינים. להזיז
 לכס נראה דבר כל זאת,

 מכפי חמור יותר הרבה
 יחסים במציאות. שהוא

 מאכזבים בני־הזוג עם
 הס כאילו חשים ואתם
 אי" סוזום. למבוי נקלעו
 לשקט מוסיפים אינם בעבודה ורוגז הבנות
 קצת. נוחו יותר. טובה ולהרגשה הנפשי

¥ ¥ ¥
 ואתם השתפר קצת שמצב-הרוח למרות
 חלים שכעת מתברר לעתיד, תוכניות מלאי

ב ואין עיכובים כמה
ה את לממש יכולתכם
מיס־ איבוד תוכניות.

נסי לעכב עלול מכים
 עיכובים חשובה. עה

בעיות-תיקשורת, בגלל
 או מקולקל טלפון כמו

 הגיעו שלא מיכתבים
 יכניסו בזמן, ליעדם
ולקשיים. למתח אתכם

 באכילה פורקן תמצאו
יע עד להתאפק כדאי כאן וגם מופרזת

עלוז. רוח מצב על שימרו זעם. בור
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להת ורצון חולשת זו בתקופה חשים אתם
 על להשגיח יש חברתיים. ממרכזים רחק

בן־הזוג גם הבריאות.

 עקשנותם בגלל רות
|£ 8|^  קרובים או אחים של |8|

ה־ כל ובכלל, אחרים.
■1 8 0 0 6  לא הפיננסיים עניינים 3

 לא רצוי מסתדרים.
חד חוזים על לחתום ולא דבר לשנות

 להתקלקל. עלולים ביתיים מכשירים שים.
★ ★ ★

 קירבה יחד חשתם שלאחרונה למרות
 שלא הבנה ביניכם ונוצרה לבן־הזוג,

 ש- הרי קודם, היתה
מתער שוב זו ב!קופה

 ובגלל היחסים, ערים
 מה״בכך של דברים

היכו מריבות. פורצות
מ תקריות למנוע לת
 בידכם. היא זה סוג

ואפי לוותר עליכם
 מלהעיר להימנע לו

תוכ אם גם ולבקר,
נר אינן שונות ניות
יס העניינים רב לא זמן תוך לכם. אות

 רצונכם. לשביעות שוב בקרוב תדרו
¥ ¥ ¥

 בשטח לכס מזומנות מעטות לא צרות
 ותוכנית טוב אינו השיפוט העבודה.

גו בה בטוחים שהייתם
 חד בגלל לאכזבה רמת

 להיזהר יש סר־זהירות.
המע מאנשים במיוחד

 אתם דווקא פנים. מידים
 מבחינים שבדרך־כלל

שלי תכונה בכל מייד
 לראות מתקשים לית,

בתקו עבורכם טוב מה
ל־ הזמן לא זה זו. פה

ל או כספים השקיע
 שהחלו אהבות לאחרים. מכספכם הלוות

כמצופה. מסתדרות לא מזמן לא

מאזניים
ר 1{ ב מ ט פ ס  ״ ב
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 גורמות ללימודים הקשורות אי-הבנות
 רצוי זו בתקופה ולמתיחות. לעצבנות

 ולא ביטחון, להפגין
ההתלב את להראות

שגור והחששות טויות
מכו לאבד לכם מות

במ להיזהר יש חכם•
 ואיבוד מגניבות יוחד

 הרגילים אלה כספים.
בהימורים, להשתתף

 ימתינו אם יעשו טוב
 את יסכנו ולא זמן־מה
 מכוניות בעלי כספם.

 הקשורות בעיות בגלל להתרגזויות צפויים
 באוטובוס. סעו שברשותם. לכלי״רכב

* ¥ *
 האמיתי פרצופם את מגלים טובים ידידים

ה במקום אכזבה. להיגרם עלולה ולכס
לבד לפעול רצוי עבודה

 על גם לדחות• רצוי
 *822611■ כדאי לא חשובים חוזים

 פלי- זה. ברגע לחתום
 לשרשרת לגרוס יכולות מקריות טות־פה

 פיכם. על השגיחו נעימים. בלתי אירועים
¥ ¥ ¥

 מזמן לא לכם שהובטחו ההבטחות כל
 שהאופטימיות ואתם, מתקיימות, לא

בדרך־ אתכם, מאפיינת
 של למצב נכנסים כלל,

 אך ודאגה. פסימיות
הר* כל-כך לבזבז חבל
מצב־ על אנרגיה בה

 קצר זמן תוך זה. רוחב
 מה על שאין יתברר

ש השינויים להצטער.
 לעבור עומדים אתם

 גם אתכם יפצו בקרוב
אחרות. אכזבות על

 להמתין אלא ברירה אין זה ברגע אך
במהרה. תחלוף נוחה הלא שהתקופה עד
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 כספיות, בבעיות מוטרדים עדיין הגדיים
האח־ כשברגע מחדש פעם בכל ומופתעים

מוצא שיש מתברר רון ___________
■8 8^ מסתדר ומשהו מהסבך ■

 להם ועוזר לטובתם
התוכניות. את להגשים

ה־ הרומנטי בשטח גם
■4 8ק8 קשרים ברור. אינו מצב £

 לחשש גורמים חדשים
8 0 8 צורך שיש ולהרגשה 8

 יש- ולקשרים להיזהר
■8 2 0 2 1 ו געגועים חשים ניס 9

שהיה. כפי להמשיך רצו
 ולהמתי דבר, ליזום לא רצוי זה ברגע
 וריגשותיו. עמדתו את יבהיר השני שהצד

¥ ¥ ¥
 שוב נוספת. הקלה מרגישים השבוע
 המוטלות במשימות להמשיך כוח חשים

זאת עם יחד עליכם.
וחו בילבול מעין קיים

 הדבר אך ריכוז, סר
 ידכם. את מרפה אינו

 ואל במשימות התמידו
 זו בפרטים. תזלזלו
לעיסו טובה תקופה

 אך ספורטיביים, קים
 במיוחד להשגיח יש

 בגופכם. תיפגעו לבל
 להתעלם נטייה קיימת

 חשאית אהבה זו. בתקופה מסכנות
 מתגשמת. לא עדיין מזמן לא שהחלה

¥ ¥ *
 אינם והמישפחה בן־הזוג עם העניינים

 חוסר־הבנה מי־מנוחות. על
למריבות. להביא עלול

הי להסביר יש כן על
 ענייני הכוונות. יאת טב

 לכאורה נראים כספים
 ייש ואולם כמבטיחים,

העלו מעצתו להיזהר
 מכיוון להטעות, לות

 שיפוסכס זה שברגע
 ועלול דיו בהיר אינו

מבחי לקשיים. להביא
אכ יתכנו רומנטית נה

 מבטיחים, כל־כך שנראו היחסים זבות.
זמנכם. ינעימו אנשים אחרת. לפתע נראים
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