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החודש: רמז

דל•
 חם שאין בכך מואשמים דלי מזל בני {
 אדם עם עמוק קשר ליעוד מעוניינים ש

 וחעורך האוורירית עולמם תפישת אחר.
ק ם בחיי־חגרח שלחם החז קי או־ מרחי

 פעם לא להם וגורמים זוגם, מבני תם
 לעמוד. יכולים אינם שבחן לציפיות ן
 רגש חסרי דלי שבני לטעון אי־אפשר }
ם שרגשותיהם או $ ם, משל שטחיי  חאחרי
ת מביעים חם שבה הדרך אולם ן  אחב־ א
ת מוכנים חם שבח הצורה או תם $  לחיו
ת חייבת אדם עוד עם ¥  חופשית. לחיו
תם להגביל אי-אפשר {  לאלצם או או
ת ¥  ומשעממים, אפורים שיגרה חיי לחיו
ה חיא חחובה הרגשת שבחם 2 ק חזי מ  ה

ת  בני להם שיבחרו רצוי לכן הקשר. א
ם על שמביטים זוג רומח. בצורח חחיי

א השאלה ם הי  שלדליים נכון אכן א
ס ח אלי הקרובים האנשים כלפי עמוק י
 נמצאים שבו איזור ישנו היד בכף הם.

ם £ ם קווי חת או נישואין קווי הנקראי
ם על־ידי עמוקות. קשרויות *  אלה קווי
עמוק לרגש מסוגל מי לקבוע אפשר $
מי * אינו זוגו לבן שביחסו זה הוא ו
ת מערב * ם רגשותיו, א  שאינו משום א

רוצח. שאינו מפני ואם יכול
ם ם קווי מסמלי התקש או נישואיו ה

 היד כף קצה על מקוקוס עמוקה רות
ס בין קו חזרת בסי  מצויירים הם הלב. ו

מרקו גיבעת מרקורי. גיבעת של לרחבה
א רי סה המוגבה הבשרני השטח הי  בבסי

ם למצוא אפשר הזרת. של מקו  זח ב
ם של תסבוכת ם קווי קי  אין וחלשים. חז

ם שבעל אומרת זאת קווי  אין ינשא ה
תכן אך פעמים, ספור ס שהוא י פו  הטי

ת הנהגה הבה מחרפתקו נחשבים רבות. א

ם רק ם הקוי קה המודפסי החל — בחוז
 רומנטיות מעורבויות מייצגים יותר שים

ערך. פחותות
מו קו  לעתים נותן הנישואין קו של מי

 שבו או האדם ינשא שבו הגיל על מידע
ם גם ועמוק, משמעותי קשר ייצור  לא א
ק קו לנישואין. יגיע  לקו הקרוב חז
 יתרחשו שהנישואין אפשרות מבטא הלב

העש בראשית או העשרה שנות בסוף
ת רים.  לבסיס חלב קו בין הדרך במחצי

מל תזרת  גיל בסביבות נישואיו חקו מס
 רבעי בשלושת הנמצא קו ואילו 30ה״

ס הלב מקו המרחק  מצביע חזרת לבסי
שואין על  לאחר-מכן .40ה״ בסביבות ני

ס יותר קרוב מופיע שהקו ככל לבסי

י ל ד י 1 ב
דחיות חייבים

ונדת׳ ם חונש״
באהבה ] מוגבריו
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מלת ת החותך כקו מסו שואין קוי א  הני
ם התקשרויות. קוי בחוסר או עמו קוי

ם ם וארוכים קי  ממושך קשר מסמלי
ה מלאי מוצלחים נישואים או וחזק, א

ס בה ח  ארוך שאינו עמוק קו טוב. וי
 על מראה באמצע נפסק כאילו ונראה

לפתע. שנקטעו עמוק קשר או נישואין
 ישנם הנישואין לקווי במקביל אגב

ם מני ם, קו על המופיעים נוספים סי  החיי
 שוללים או ומאשרים הלב או הגורל

שואין שקווי האפשרות את  אכן הני
חס לא כאן אך ימומשו. תיי  כדי לכך נ

שו קו בתחילת מזלג להתבלבל. לא המ
קו כך חזרת  להתרחש הנישואין ירחי
תו של בחייו אדם. או

 להינשא הקו בעל של לרצונו התנגדות
ר למידת אפשרות על מצביע אין חו  אי

תו יקבע בטרם ותיסכול ם או ת אד א

מל המזלג נישואיו. מועד  תקופת מס
מת בפירוד הזוג שרוי שבה בדידות  מח
הנסיבות. בגין או פיסי מרחק

הת (או ומאושרים ארוכים נישואין
ם עמוקה) קשרות מלי נישואין בקו מסו

 נישואין קו הפרעות. וללא ישר ארוך,
 משמ־ — הלב לקו מטה כלפי המתכופף

 לאותם זוגו בן את ינטוש הקו שבעל עו
ק נישואין קו התקשרות). (או נישואין  חז
 זעירים, ענפים מספר יורדים שממנו
ם שבו זיווג על מצביע מי  אהבה קיי

 מופי־ הם שבידו האדם אבל ומסירות.
ת יסבול עים, היו כי ויתכן מדאגו  אלה י

ת דאגות ת או כספיו  דאגה כגון אחרו
ה לבריאותו הזוג. בן של הלקוי

שואין קו על המופיע אי  מסמל הני
ם פרשת או הרמוניה חוסר  מחוץ אהבי

ם נישואין קו לנישואין. תיי ס מ  במזלג ה
חד כל שבו זיווג מראה  הזוג מבני א

ם, בעניינים בנפרד חייו את חי מי  מסוי
חד כל של מחשבתו שצורת למרות  א

אינם היא, שונה מהם ם ו ם מחלקי ת  או
ם התעניינות, שטחי קי הנישו חיי מחזי

תון חודו כן אם אלא מעמד אין תח  ה
 זהו — חלב קו כלפי נושה המזלג של

מן  לשער אפשר גירושין. או לפירוד סי
 שקו כשרואים התרחשו כבר שהגירושין
 ומגיע הלב קו דרך נשפך הנישואין

מן ונוס. לגבעת  או לפירוד נוסף סי
 בקו ברורה שבירה כשקיימת גירושין,

 חופף, השבור הקטע אם אבל הנישואין,
ש יחזרו הזוג בני ק אל אי רעהו. חי

שואין קו  מעלה כלפי המתעקם ני
ה מוכיח מ  לחנות ברורה שאיפה של קיו
ם מתינוי חד המופיעה אהבי  אי' עם י

ת ליטול רצון ת א בויו  הכרוכות ההתחיי
ה סוג הנישואין. בחיי  מציע קו של ז

 יוכל בעליו אם רב שספק אפשרות
ת אי־פעם להנשא  אנשים מרוצה. ולהיו

ם״ נשארים כלל בדרך אלה  גם ״רווקי
נישאים. אם

 כאשר צעיר, בגיל נישא אדם לפעמים
שואיו את שמראה הקו  בגיל חלש. ני

ק קו מופיע יותר מאוחר חזק. עמו  ו
 בטבעו, נאמן אדם שזהו מראה היד אם
ק, הקו מופיע שבו שבגיל לשער יש  החז

ת משנה העמוק הקשר  אם אופיו. א
ת בתחילה סו ח תיי ה תה ה  ילדותית, חי

ת הופך הקשר כעת הרי  רציני להיו
ק שהאדם מראה היד אם ומבוגר.  זקו

 הקו מופיע שבו שהגיל יתכן לשינויים,
ק, ת יפגוש סוף שסוף יראה החז  א
ת אהבתו תי מי א ח לא אך ה  שזה בטו

לנישואים. יביא
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 התלהבות של בתקופה נמצאים אתם
ם וציפיה, ונא שיקרה למשהו ממתיני

 מבלי לחכות לצים
הו לדעת  אין הדבר. מ
ש שהפופולריות ספק
 והבדידות עולה, לכם
 קשרים והלאה. מכם

מת נרקמים חדשים
וה השטח, לפני חת

ת בעיה א העיקרי  הי
ט ת להחלי ם מי א  את

 בסוף בעצם. רוצים
אכזבה. צפוייח השבוע

ת, על תסמכו אל  לעצמכם תכננו הבטחו
תם שאותם ידידים בחברת יום  מכירים. א

¥ ¥ ¥
 לכם תגרום וחשובה רצינית שיחה

 יביא זה שונה. באור עצמכם את לראות
דב כמה לשנות אתכם

 המיקצועי. בתחום רים
 דרך על החלטתם אם

 על לשמור נסו חדשה,
מלש והימנעו שתיקה

 בהחלטה. אחרים תף
 להסתמך המקום כאן
ה האינסטינקטים על

נסי ולהצליח. בריאים
עומ לחוץ־לארץ עה
 אם גם הפרק. על דת
 תמצאו בהיר, ביום כרעם עליכם יפול זה
 הבאה. הנסיעה את מתכננים עצמכם את

פ פ פ
ת בעיות לחרדות לכם גורמות כספיו

ם גם לדאגה, טעם אין ודאגות.  קצת א
להעזר תוכלו קשה,

שפחה בקרובי וב מי
וגיסות, בגיסים עיקר

ת ימצאו הם  הדרך א
 ה- בשטח לכם. לעזור

רעיו תמצאו מיקצועי
ש בלתי״שיגרתיים נות

 לכם להביא אמורים
עם בקשרים קידום.

ם השני המין בני ת  א
ת למתן מעדיפים  א

חז לתשוקות דגש יותר ולתת הרגשות ה
ת מים בכם המתעוררות קו אלה. בי
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 עליכם מוטלות וחשובות קשות משימות
ומח כראוי לנוח מספיקים אינכם כעת.

בעבו גופכם לישים
 מתוצאות קשה. דה

ליה תוכלו המאמצים
 כמה בעוד רק נות

כספ בעיות חדשים.
 ורק לדאגה יגרמו יות

השבוע! תחילת לקראת
חד דרך תמצאו הבא
רוו עימה שתביא שה
ב רצון. משביעי חים

 עליכם הרומנטי שטח
 חדשה דרך חפשו העזה. יותר לגלות

 הפעם. לכם יעזרו רעיונותיכם ומפתיעה.
* ¥  **

ק הבריאות  בתחילה השבוע. אתכם תעסי
וכש גב, מבעיות לסבול עלולים אתם
 טוב, יותר תרגישו כבר

 בבני לטפל תצטרכו
 לחלות שעלולים הזוג

לם השבוע. ה כל או  ז
מן יארך לא  וכבר רב, ז

 תקופה לכם מצפה
ת יותר  ומעג- רומנטי
 נסתרים קשרים יינת.

ת שנשמרו עד בסודיו
________ על ויעלו יצופו עתה

 מזל בני השטח. פני
 קודם שנפטק קשר לחדש ירצו דלי
 ברצינות. כך על לחשוב כדאי לכן.

¥ ¥ ¥
 אין ושותפויות. כספים על יהיה הדגש
היטב. מכירים שאינכם בשותף אמון לחת

להתאכ עלולים אתם
ח רומנטי קשר זב.
ו לפתע יתחיל דש

ע להתלהבות יגרום
כשבו־ שתארך צומה,

 אי־הבנות עיים־שלושה.
 עמיתים עס ותחרות
 יביאו העבודה במקום

או השבוע, לאי־שקט
הגי סופו לקראת לם
 והעניינים תשתנה שה

 פחות הפתעה צפויה כספית מבחינה יסתדרו.
המצב. יקשו פתאומיות הוצאות נעימה,
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 יכניסו עבודה בענייני קצרות נסיעות
ם לתקופה. חדש גוון לפתוח עומדים את

חדשה, אהבה בפרשת _________
ה ההיכרות  בעת תהי

אח פעילות או נסיעה
ם הקשורה רת  למקו

מר אי-נוחות, העבודה.
 מדי רבות ונסיעות חק
להח לקשר יעזרו לא
 הו רב. זמן מעמד זיק
ם בני רים יוכ מאזניי

ש־ דאגה להרגע: לו
 לאחד קשורה היתה
 שהמצב יתברר מהם.

לידיכם. יגיע כסף סכום מדאיג.
★ ★ ★

 לשמוע עלולים אתם השבוע בתחילת
 הקשורות ביותר, משמחות שאינן חדשות

 ידידים של לנאמנות
תוכ האמנתם. שבהם

 הקשורות חדשות ניות
נרק המגורים למקום

לח כדאי כעת. מות
 ניקוי שיפוץ, על שוב

הח אפילו ואולי יסודי
 עקרבים הרהיטים. לפת

לרג מלגלוש מוזהרים
___________ התק־ כל השבוע. שות

 עלולה! ריגשית שרות
 מדי, יותר כספיות להוצאות להם לגרום

 יותר. מאוחר לחרטה שיגרום דבר גדולות,
¥ ¥ ¥

 להפסיד עלולים אתם השבוע בתחילת
אחרים. של עצות על תסמכו אל כספים.

ה הקשיבו צי אי  לאינטו
 המצב ניתוח שלכם

 לא הגיוניות וטענות
שי השבוע. לכם יעזרו
 מתכוננים שאתם נויים
 הבית בנושא לבצע
ה• אלה לדחות. רצוי

ם חושבאם  על לחתו
ה  על או שכירות, חוז

ת או מכירת די קניי
כשבו־ שימתינו רה,
 ייווכחו חם יותר מאוחר

מדי. מחר לרוץ כדאי
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 שלושה עיים
ה שלא הי

עצ את תרגישו וחמישי רביעי בימים
סב חסרי תהיו וחלשים. כוח חסרי מכם

 מה תבינו ולא לנות
 עניינים לכם. קורה

אתכם, יטרידו כספיים
 כאילו תהיה וההרגשה

ה את מאבדים אתם
מ־ אנשים הנכון. כיוון

ש שחשבתם סויימים,
 לסמוך יבולים אתם

 לאכזב עלולים עליהם,
עבודה׳ בענייני אתכם.
זהירים. להיות עליכם

לשבוע לעבודה הקשורות נסיעות דחו
יסתדר. הכל השבוע סוף לקראת הבא.

¥ ¥ ¥
לב מכם למנוע עלולה בריאותית בעיה

 כרגע. ביותר חשובה שנראית תוכגית צע
 המולד תצטערו. אל

 יביא הירח של החדש
חה לכם ו חדשה פתי
אז רק למעשה יפה,

ת באמת מתחילו  א
 חדשים רעיונות השנה.

 אתכם יביאו בעבודה
ת  בקאריירה להתקדמו

חודשים. כמה תוך
ש מעניינים אתגרים
 ימריצו לפניכם יועמדו
ם להילחם אתכם כיש נסתרים. באוייבי

חל. לשינוי צפו בחשבון, בא לא לון  המיו
¥ ¥ ¥

 השבוע, בביתכם תארחו שאותם ידידים
חש־ מעט גלו לאכזב. או להטעות עלולים

______. ת ו נ ש כספי הישג ד
ומח תיכנון פרי הוא

 להרגשה יביא שבה,
 עליכם אולם טובה,
אינ אס היטב לבדוק

להפסידו. עומדים כם
וח לאשליות תיתפסו

 להיות עלול זה לומות
 בתחום השבוע. מסוכן

נמצ־ אתם הקאריירה
מסויימת. בדילמה איס

ה לצד קיצונית מהתלהבות תעברו אל
יימצא. הפיתרון קצת, המתינו שני.
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