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 את מאללסיס הם
הבכירות המישוות
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 המזל מבני מי להבחין אביזר איך
 ש־ זח הוא ום* מקשיים לצאת משתל

ומוותר! הדרן באמצע נכנע
 כולו השייך איזור קיים היד בכף
ה האיזור נקרא זה איזור גדי. למזל

 המזל, כשליט שבתאי, כוכב שבתאי.
 והקשיים ההגבלות את המייצג הוא
 זה הוא אן לעבור, המזל בני שעל

למ ולהתקדם להיבנות אותם הממריץ
הכל. רות

 האצבע את כולל השבתאי האיזור
שמתח- חנבעה את (אמה) האמצעית

בכל ביותר, !
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ש וההגבלות העיכובים הקשיים, על
 רק יודעים גדי מזל לבני הגורל מעמיד

 •כול המזל מבני אחד כל עצמם. הם
 מקבלים שהאחרים שהדברים להעיד
 הם עבורם מאליהם, כמובנים אותם
 לא המזל בני ונדירה. יקרה מתנה

 לעורר שלא ובוודאי להתלונן, ממהרים
 הם אותם. הסובבים של רחמיהם את

 הגורל קשיי את עצמם על מקבלים
 עיכוב כל עם בגבורה כמעט ומתמודדים

בדרכם. המוצב ומיכשול
 מזל שבני היא, וידועה מוכרת עובדה

 הנכבדות חמישרות את מאכלסים גדי
נג זמרים, אבשרי. תחום בכל ביותר,

רו ציירים, בטלים, בוליטיקאים, נים,
 ומג- אנשי־עטקים ברובטורים, באים,
משגשגות. חברות של כ״לים

 קשה כל-כך אם :השאלה נשאלת
 מצליחים זאת בכל הם כיצד לחם,
שע ברור מצליחה! לקאריירה להגיע
 בשיכלם להשתמש חזקים, להיות ליהם
 את לסגור בריגשותיחם, מאשר יותר

ע בחומת-מנן מוקבים ולהיות עצמם
בה.

סובלים גד בני
״ם עש ,1 [,מעיכוב
או ,2וה ח ו ל נ ב
מתלונןנים יום א

עדיהם 1 ומתגנו׳!
באמ היד את החוצה הקו ואת תיה

ש הגורל, קו שנקרא הקו — צעיתה
(השנ השבתאית האצבע מול מיקומו

ייה).
 לשני היד כף את מחלקים כירורגים

 כל של הטיבנה את המשקפים חלקים,
(ח הראשונה והאצבע האגודל אחד.

 של החיצוני העולם את מייצגים מורה)
(הקמי השלישית האצבע ואילו האדם,

ה את מייצגים (הזרת) והרביעית צה)
(ה האמצעית האצבע הפנימי. עולם

 מרכז של התפקיד את מקבלת אמה)
 העולמות שני בין המתווכת היא היד.

 הלא הצד בין או והחיצוני, הפנימי —
 האצבע האדם. של המודע והצד מודע

 היא המווסתת. לאצבע נחשבת האמצעית
של אי-יכולתו או יכולתו את מראה
אלה, עולמות שני בין לגשר האדם
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ה מן רבה חשיבות תחיה לקאריירה
 אלא השבוע, צפויה הצלחה רק לא רגיל,

 אישית מעורבות גם
 אפשר סוף־סוף חזקה.

 המרץ כל את להוציא
ב בתוככם שהצטבר
אן שעברו. חודשים

 נושאות לעצמכם הצבתם שאותן המטרות
בהגשמתן. מצליחים אתם. כי ונראה פרי,

מו שאתם הרב הזמן
חב פעילות על ציאים
 ואתם מעייף, רתית

מנו למעט מתגעגעים'
המישפחה. בקרב חה

 הנאות לכם תביא המתקרבת התקופה
מ המקסימום את להוציא ורצון רבות

 שעוסקים אלה החיים.
במיו יצליחו באמנות

 מקוריים רעיונות חד,
הבנה. ביתר יתקבלו
יהיה הרומנטי השטח

•*.׳ני*
י י על

״יי; ׳•׳קי י׳ •״׳
למחשבות אתכם 1 את כעת להוכיח כם ו ו ו ו ח פתוח שהעולם הרגשה

11■ בע־ חשובים שינויים נו 2 11\ ני בשטח הטובה יכולתכם ן ע ש להיות עליכם לפניכם,
ס 2ו ר מ  - ב

ל 20 י ר פ א ב
אח בשטחים זהירים

 את תזניחו אל רים.
 למלא ונטו בני-הזוג

 משותף טיול או נטיעה — רצונם את
 בזהירות. נהגו היחסים. להידוק יוסיפו

¥ ¥ ¥

י 21 נ ו  - בי
י ?0 ל ו י ב

דור־ וידידים האירגון,
מטוניינים טובתכם שי _____

ש הפרוייקטים בקידום
עלי כספיים בעניינים עוסקים. אתם בהם

 וחשבונות. חובו שלמו דבר. להזניח לא כם
¥ ¥ ¥

ומוצאים חשובה בעבודה טרודים אתם הקשרים להתייצב• מתחילים חיי־הרגש >-£

ל י ר פ א - ב
א* בנ־י סי?

 את לכם שהנעימו החדשים, הידידותיים
מש האחרונה, התקופה

 ועלי- אופיים. את נים
 למצבים להסתגל כיס

 עייפות־מה חדשים.
 אתכם לפקוד עלולה

 הפרעות אף וייתכנו
ה הבריאות. בשטח

 שזב הכספיים עניינים
 בתקופה — מטרידים

 לחסוך נסו המתקרבת
 על ותרו בתוצאות,

 נחוץ יהיה הכסף הכרחיות. שאינן רכישות
 שלכם. בקרובים תתחשבו אחרים. לדברים

¥ ¥ ¥
 נעים. בביקור אתכם יפתיעו אורחים

 קרובים או לידידים קשורים יחיו אלה
 גם אחרות. בארצות

ל לתכנן תוכלו אתם
 קצרה נטיעה עצמכם

ב בקרוב. ומרנינה
ל תוכלו זו תקופה

לימו לשטח התפנות
ש יתכן — חדש דים
ל לרכוש תוכלו כעת

 נגינה כלי עצמכם
ברצי ולהתמסר חדש,

הנגינה. ללימודי נות
 הקשור בכל זהירים היו העבודה בשטח

אימפולסיבית. התנהגות או להחלטות

לי 21 ו  - בי
ט 21 ס ו ג ו א ב

 כעת כבר הפרטיות. לחנאותיכם זמן מעט
ה את לראות אפשר

 המנהרה. שבקצה אור
 לעמוד שתוכלו מתברר

ו שנתתם, בהבטחות
 תזכו קצר זמן בעוד

 אותם מפי לשבחים
ש כעבודה שקשורים

 מבצעים. אמם אותה
 חייבים אנשי-עטקים

 מה בכל זהירים להיות
 — לשותפים שקשור

 תסתנוורו ואל אמון לתת תמהרו אל
 מסוכנות. להיות עלולות הן ממחמאות,

¥ ¥ ¥
 תצטרכו שרכם הטובה יכולת־האירגון את

 בשטח שרכם הכישורים השבוע. להראות
ל להביא עשויים דה

הקאר־ בתחום פריחה
 זהירים היו אך יירה.

צוות־עוב־ עס ביחסים
ל שותפים עם או דים

קט אי־חבנות עבודה:
 ובלתי־חשובות נוניות

ול להתנפח עלולות
נעים. לא למצב הביא

ולהס להבהיר הקפידו
תוכניותיכס, את ביר

 שמקנאים לאנשים פתח תשאירו ואל
מאוד. מעודד המצב הרומנטי בשטח בכם.

ר 22 ב ו ט ק ו א  ־ ב
ר 22 ב מ ב ו נ ב

נתונה
ט 22 ס ז ג ו א  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

ר ב מ ט פ ס - ב
י 2 ב ו ט ק ו א  מבחינה הקרוב. תידב

 אינו המצב כספית
 בימי—במיוחד מעודד

 זהירים לחיות עליכם והשני הראשון
 להשקעות. שקשור טח בכל שיבעתיים

¥ ¥ ¥
 במיוחד. משביע־רצון אינו הבריאות מצב

מח לאחרונה עליכם שמוטל הרב העומס
 נוטים ואתם אתכם ליש

 רצוי במהירות. לחלות
 כדי בשינה להרבות

להידר מהמצב למנוע
ה בתחום השיפוט דר.

מוט להיות עלול כספי
 חשובים צעדים עה,

 בשבוע. לדחות כדאי
מתקל ביתיים אביזרים

____________ ומבי־ לאחרונה קלים
 ורוגז, לעצבנות אים
 המצב. יהיה זה הקרובים בשבועיים אך

מעצמם. יסתדרו הדברים זו תקופה לאחר
¥ ¥ ¥

ו־ לאחרונה, פופולריים שאתם למרות
מקובלים להיות לכם עוזר חוש־החומור

קונפ בחברה, יותר ^
מבי פנימיים ליקטים

 לחוטר- אתכם אים
 שנראה חפיתרון שקט.

נטיעות. הוא באופק
נר הקרובה בתקופה

 זמן תשארו שלא אה
הצו אחד, במקום רב
 לכם יביא בשינוי רן

ב מעניינים רעיונות
 שיחות לעתיד, אשר

מחש את לגבש לכם יעזרו ידידים עם
רגיש. עדייו הכספי השטח בותיכם.

 בעבודתכם, היטב להתרכז עליכם השבוע
 כוח, ■יותר להשיג תוכלו זו בתקופה שכן

 הסובלים את ולהעמיד
 העולם במקומם. אתכם

 מעם ללא גורס הריגשי
את ומביא התלבטויות,

 אל לבילבול. אפילו כם
 שימרו דבר, תחליטו

ה השינויים הקיים. על
 תוך יגיעו לכס רצויים

 יש אז עד אך קצר, זמן
לק בסבלנות. להמתין

 יהיה הבא השבוע ראת
 נוטים אתם לבריאותכם, לב לשים עליכם
 והרגלים. הגב באיור מבעיות לסבול

¥ ¥ ¥
 * בבעיית נתקלים אתם העבידה במקים

 * את- הסובבים עם לקויה תקשורת בגלל
עצ את הבהירו כם.

ו ברורה בצורה מכם
עקש כל-כן תחיו אל
 בקשר וקיצוניים נים

 לא רצוי לחחלטותיבם.
 מדי כבד מישקל לתת

 בן־חזוג• עם לבעיות
 אתם שבו בקו המשיכו
וה לאחרונה, נוהגים
 לשבי- יסתדרו עניינים

ח- בשטח עות־רצונכם.

ר 20 א ו נ י  - ב
ר 18 א ו ר ב פ ב
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זזזזזז★  ן הרצוי. מכפי יותר להסתכן נוטים כספי

 ★ במיוחד. רגישים יחיו והשני הראשון ימי
¥ ¥ ¥

 * מע־ בקלות. להתעייף נטיה תהיה השבוע
 זז יד־ מאמץ, ללא בדרך־כלל שנעשים שים

* יו־ להשקיע מכם רשו
 זז להגיע כדי מרץ, תר

$ משביעות־ לתוצאות
 זז חדשות תוכניות רצון.

* רצוי בתחוס־העבודה
 5 ל־ ולא בסוד, לשמור

★ בהם. תקשור דבר פרסם
 5 עלי־ אך הצלחה צפויה

 זז כח־ בערך להמתין כם
 4 לבצעו כדי ימים חודש

* אנשים עם ולהתקשר
4 יפתיע הכספי השטח בכו לכס שעורו
1 השבוע. לא עדיין אך לטובו/ אתכם
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