
 * נא- ובבר חשיבתם. דרך ואת אותם נים
 £ ממנו.״ גדול יצרו גדול, שאדם ״בכל מר

 5 קו״הראש. הנקרא קו, קיים בכף־היד
 £ המש־ ביותר החשוב הקו הוא למעשה,

 3 ניתן האדם. של אישיותו לקביעת מש
 £ סוג את האינטלקט, את זה בקו לראות

? נדיבות־ ובוחות־היצירה, הדמיון החשיבה,

בגימינימדים

 * ה־ את לבצע ויכולת קמצנות יושר, לב,
^ בישרונות.

 * הקו, מופיע יד סוג באיזה חשוב
 ן להראות יבולה היד שלפעמים מכיוון

 ? מראה קו־הראש אן רב, דמיון בעל אדם
 * לשפוט לדעת יש ובאן חוסר־דמיון, על

 * לבטל שאי״אפשר ברור מה. על גובר מה
 £ המנוגדות. התבונות משתי אחת אף

 ★ חשובות לקו־הראש המוצא נקודות
 * קו־ בתחילת קלות הנוגע קו־ראש מאוד.
 ★ בעל ויישוב־הדעת. חובמה מגלה החיים

 5 בדרך צועד הוא מדי, תוקפני אינו הקו
 ★ לקיצונ־ מגיע רחוקות ולעתים האמצעית,

ן בהתנהגותו. יות
 ★ בתחיל־ בקו״החיים קשור בשקו־הראש

 £ מר־ הדרך, בהמשך רק ממנו ונפרד תו,
 * ו־ זהיר מאוד טבע שלבעליו הדבר אה

$ )23 בעמוד (המשך

 במה על־ידי מאופיינים טלה מזל בני £
למזלות שייכים הם בולטות. תבונות $
אימ בדרך־בלל התנהגותם ולבן האש, ★
עליהם משפיע מרס כוכב פולסיבית. י*■
 גם ולעתים החלטיים תקיפים, להיות ★
חסרי־סבלנות הם בדרך־בלל תוקפניים. £
וקצרי־רוח. ★
ה־ למרות — הבולטים הדברים אחד 4

המשאי הספונטנית, התנהגותם למרות
 מחשבה. ללא פועלים שהם תחושה רה

 ״משתמשים״ הם — הנכון הוא ההיפך
ל והצורך חוסר־הסבלנות, אך בראשם,

מת שהוא ברגע מייד רצון בל הגשים
מבי- אינם שהסובבים לבך גורמים עורר,

 מייד חשים הם במתח, כשהם לרעה.
 תאונות מיני כל מיגרנות. או כאבי־ראש

 בראש. דווקא אצלם קשורות ותקלות
ה זו. ברגישות השלילי הצד זהו אך

מצטיי הם בשיבלם. השימוש הוא חיוני
ונועזת, מבריקה במחשבה לפעמים נים

 * הבית לשיפוץ רב זמן מקדישים אתם
 * המאמץ כרגיל. לעבוד להמשיך ונאלצים

* חיים אתם שבו הרב

]111X1 5 דעת־ את מלומר מנע
3 £ 8 1■  * מין- דיבורים — כם §

 5 לנזק, יגרמו רק תריס
 * לתקנו, יהיה שקשה ■1831188■

* חלה שעימם ידידים,

 למצוא וקשה שקט, אין במקוס־העבודה
 הקשורים אנשים ביטחון. ,של הרגשה

^לרוגז לגורמים עימכם

8ד17711|5 עניי- נוסף. למתח רום 0
עולים רומנטים נים י

 יותר פסים על השבוע
 להשקיע צריך חיוביים,

למ כדי מאמץ פחות
 אינו המדיני המצב בן־הזוג, בעיני חן צוא
עמוקה. דאגה חשים ואתם מנוח, נותן

 וגורמים מתקררים בני״הזוג עם היחסים
ודרי התוקפנית התנהגותו להתלבטויות•

גור״ ההחלטיות שותיו

ה קייימת האמיתי. י י ט  נ
■ ח ד מז ת דז  במיוחד צריך להסתכן, ■

 צפויה בנהיגה. להיזהר
 בג- קיצונית התנהגות

£821!2!5 3 ועצבנות. ניכר מתח לל 0
 סדר־יום לארגן כדאי

סר מזל בני הזאת. לתקופה ושליו שקט
איתם. בעיות יש אך מושבים, גדי או טן

אך הקלה, להרגשת גורם במצבכם שינוי ★
שונים. בתחומים לחץ חשים עדיין אתם *
ההתקדמות בעבודה £
משביעה ואינה איטית *

ב- ^נראות לא עוד שות ★
קשרים _________

■3 8 9 3 8 8  ו- מעייפים ממושבים 8
 להת־ אתכם מביאים *81111118ש
3■ ^ £ ]  ועם רבות, לבטויות ^

[  לאח־ שהיו הניתוקים ■9[|3£££■
שלמים. אינכם רונה י*א16233■<

צפו חדשות היכרויות
 הציפיות למרות אך בקרוב, יות

ונוח. פשוט קשר למצוא אי-אפשר עדיין

להת עלולות לנסיעה הקשורות תוכניות
 זה קצר זמן תוך דאגה, אל אך עכב,

מת־ סטודנטים יסתדר.

אותם יפתיעו תוצאות

9 תבטחו רק אם מוצלח 6 0^ ^ * 
8 ה- בתחילת בעצמכם•  81ו 1111 .1

 יומיים צפויים שבוע
 5צ£18ר811■ יעשה שבהם שקטים

 —ו0¥(1<6■** אולם חשבון־נפש, שוב
 יהיה השבוע המשך
 הנאות יביאו מחודשות פגישות שמח.

בספורט. עיסקו עליכם. האהוב מהסוג

 להי־ לגשת יש מעודד, אינו הבריאות מצב ן
 צצות בבית גס עצמכם. על ולהשגיח בדק ■¥
 להישאר ורצוי בעיות, 5
וחש הקבועה בשיגרה 5
 נזשינויים. ולהימנע קטה *
טיכו לקחת כדאי לא $
לח וכדאי כספיים, ניס *
שאפשר. כמה עד סוך ן
 המצב רומנטית מבחינה *
שנר מה כל — עצוב ן
 את כמשמח קודם אה ?
 אתכם משאיר הלב, 3
 וחסרי־עניין אדישים 3
 מביאה והמדכאתאמיתי §

להם. תכנעו יאל

 מבחי־ מבלבלת. די אך רעה לא תקופה
 טוב, יותר השבוע יראה המצב כספית נה

 להי- לא עדיין ורצוי
 גדולות להוצאות כנס
 כספים להשקיע ולא

 בטו- שאינם במקומות
 רחוקים ידידים חים•

לביקור, לבוא עשויים
 מוצפים תהיו אתם וגם

 אי- מיני לכל בהזמנות
 נסי- חברתיים. רועים —1■ז*ו.ו,וי.נ

!?*9 8 3 5 9 6 לג עלולה קצרה עה 8
בבית, למתיחות רום

קש לבטלה. אפשר שיהיה נראה לא אך
הקרוב. בזמן יווצרו חדשים ידידות רי

 בשיגרה יותר או פחות מתנהלים החיים
 בשטח בבר. התרגלתם שאליה החדשה,

 התקד- צפויה היצירה
■9 0■ ■  בתקופה — רבה מות )

 כשרו- לפתח תוכלו זו
 ותחושו אמנותיים, נות

 מרץ בכם שמתעורר
1■ ^ ש תוכניות מחודש. ■

 אתכם להב״א עלולות במפיות התחייבויות
 והדאגות קלה לא התקופה לאי־שקט,

ב־ אתכם _ _ _ _ _ _ שמאפיינות _

 להירדם ומקשה'עליכם
ן | | | | |  נמה־ החלטות בלילות. 0■

 להסתיים יכולות רות
הת־ גופניות. בפגיעות

91*3  אינה מסכנות להבות 1ג5ו2
ה לתקופה. מתאימה

 היא גם יכולה לכוחות מעבר לעבוד נטייה
מיזשפחתיות. ולמריבות לסיבוכים לגרום
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