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הבריאות

 בכף שיימצאו הכרתים מסויימים קווים
 לעולם. בר יהיו שלא טוב אחרים ואילו יד,

 וקו״הראש, קו־הגורל קו״הלב, !ו״החיים,
 אינם ואם ביותר, החשובים הקווים ם

 בעיות היד שלבעל לודאי קרוב - :ופיעים
מכביר.

 לקורא גורם אחרים קווים של חסרונם
 בריא שמאוד הקווים אחד הנאה. היד כף

 נשמע זה הוא"קו״הבריאות". בלעדיו חיות
 של שהעדרותו היא האמת אך אירוני, צת

 מאוזן מיבנה דווקא מאפיינת הבריאות ןו
 ולחצים מעצבנויות משוחרר ומזג ■זזק,

 אורח־חיים שמנהלים אנשים אצל נשיים.
 הוא רחוקות. לעיתים מצוי הקו ופתוח ;ריא

 ממעשיהם המרוצים אלה אצל מופיע לא ם
מקטנות. מודאגים מינם

 קו־ וללא חלקה תהיה ידו שכף אדם
 מעבודתו יעדר שלא האיש הוא - בריאות
 בדעתו יעלה לא גם הוא מחלה. וסיבות
 כדי זה, מעין בתירוץ להשתמש ואפשר

 אפשר כזה באדם לעבודה. לבוא ולא
 ובזמני במקום יימצא שתמיד בטוח

הקבועים. עבודה
 המשתנים הקווים אחד הוא קו״הבריאות

 למצב מדד לשמש יכול הוא לכן יותר,
היא הקו של העדרותו בעליו. של ריאותו

 הקו של כשסימנו מכל. מעודדת עובדה
 אחר קו כשרואים אבל טוב, סימן זה - חלש

 המשמעות. אותה את לזה אין חלש, שהוא
 זהו ביד, היטב חרוט שאינו קו־חיים למשל

 של שכושר־התנגדותו לכך אות-אזהרה
 לבריאותו. לדאוג צורן ויש נמוד, הוא בעליו

 מצוייר כשהוא קו־הראש ימצא אם למשל או
 הפרעה כל או איים שברים, עם או חלש

 שבעל יראה הדבר התקין, למהלכו אחרת
 אם כרוניים, מכאבי־ראש לפחות סובל הקו
יותר. קשות מהפרעות לא

 בגבעת בדרך־כלל מתחיל קו־הבריאות
 לזרת), בסיס" כ" שמשמת הגבעה מרקורי(זו

 סיום נקודת שורש־כף־היד. לכיוון ויורד
 בגבעת־הירח. היא לקו״הבריאות טובה
לברי מדאגות בעליו את משחרר הדבר
 ואופטימי. אנרגטי ומיזגו תקין עיכולו אותו.

 הדבר - החיים בקו הוא הקו של כשסיומו
 עיכול רופפים, עצבים מתיחות, על מצביע

 יתנהלו שחייו כדי וחומציות. תקין לא
 לשמור כזה קו של בעליו על למישרין,

מספיק. ולנוחזלישון דיאטה
 וקו־ קו״הבריאות בין המפגש נקודת

אותו בחיי תקופה מפני מזהירה החיים

 קו־הבויאות שו היערוו
 אדם של ■דו בכו
טובה בריאות על מעיד

 זהירות. במישנה להשמר עליו שבה אדם,
 קו־החיים את חותן שקו״הבריאות במיקרה

 עוד חיוני זה יהיה - ונוס בגבעת ומסתיים
מסכנות. ולהשמר לבריאותו לדאוג יותר

 של בידיהם מופיע - גלי קו־בריאותו
 קו- וקיבה. מרה מהתקפות הסובלים

 זעירים קווים למיספר השבור בריאות
 חוסר- מגלה - סולמות בצורת המופיעים

 ולעיתים כושר״עמידה, והעידר חיוניות
 מסמל הקו על המונח אי ועיכול. כבד בעיות

 קטנים איים הרבה פנימיות. ובעיות רגישות
 ומת- צרות הציפורניים שבה ביד הקו על

בריאות. בעיות על מצביעים - קפלות

 * לסטרי־ סימן הוא קו״הבריאות על כוכב
 * ובכלל בלידות, ולסיבוכים לקשיים ליות,
* הגיקולוגי. בשטח לבעיות נטיה

 1 או מחלה מפני בעליו על מגן הקו על ריבוע
 * שלמה החלמה ומבטיח לחייו, סכנה

* מהמחלה.
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 של ומצב שעייפות כשם - קו״עייפות
 מתבטאים אדם אצל כללית הידרדרות

 מטביע כך ובפנים, לעיניים מתחת בקווים
היד. בכף רישומו את זה מצב

 וישרים, חזקים בקווים מסומנת העייפות
 הראשונה באצבע החוליות לאורך הרצים

 כדאי כאלה, קווים כשרואים (המורה),
 להחלפת חופשה ולקחת העומס את להוריד
כוחות.
 הם בציפורנים לבנים כתמים כן, כמו
 זקוק הכתמים שבעל לכך נוספת הוכחה

 להמון וכמובן, - ולמנוחה לחופשה במהירות
שינה.
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 מורגש כספיים בעניינים יציבות זוסר
 מגישה להזהר עליכם האחרונה, :תקופה

וממע־ מדי אופטימית
חסרי־ נמהרים שים

 בשבועות שכן מחשבה,
להת נטיה קיימת אלה
 נוח שלא ממה עלם

רומנ בעניינים לראות.
ל להתכונן כדאי טיים

 רווקים מעניינת. תפנית
 לצפות יוכלו ורווקות
נישו להצעות השבוע

צעד, לאיזשהו או אים,
 עבו- במקום הקשרים. הידוק על :ויראה
 כלשהו. שינוי לבצע לא רצוי ־תכם

★ ★ ★
 שינויים עליכם עוברים האחרונה :תקופה
 ולד־ להיפתח לכם גורמים ואלה זשובים,

מ מתמיד. יותר :ר
 להר־ הפיתאומית נויה
 עלולה בדיבורים :ות

 יו־ לומר אתכם 'גרור
מת שאתם מכפי זר

ם. רו נווני ק ת ב  א
 נוספת, פעם גצמכם

 מגלים שאתם ;פני
 עכשיו שעד ברים
 בסו־ עליהם ׳ומרתם

 הרומנטי בשטח ■יות.
הקש ספק, אין מעניינת. התפתחות יכרת

חדשה. הזדמנות כל נצלו יתהדקו. ים

 ועצ־ מתוחים עצמכם את תחושו זשבוע
 חביבה תהיה לא התצהגותכם :ניים,

 הדיבור וטון במיוחד,
שי סרקסטי. די יהיה

ם מי עם לב מו ת  א
מאו יותר משוחחים,

ש־ כך על תצטערו חר
ה שלא במי פגעתם

ידי לפגוע. תכוונתם
 להתארח שיבואו דים

ל לכם יעזרו בביתכם
 מצב־הרוח על התגבר

 לדחות כדאי תוקפני.
 עם משא-ומתן או מיסמכים, על זתימה
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 אחרים עובדים ועם ידידים עם אי־הבנות
ל לעניינים תנו השבוע. ליישב תוכלו לא

נ־ כל מעצמם. התנהל
 המצב את לתקן סיון

שעלי סיבוכים יוסיף
תוכ חשבתם. לא הם

 בקשר שתיכננתם ניות
להצ יוכלו לקריירה

 עצמם את ויוכיחו ליח,
שבועות. כמה תוך

ל יוכלו אנשי־עסקים
 בפרוייקטים הצליח
 לחשוב ויוכלו חדשים,

 הרומנטי, בשטח חדשות. רכישות על
 וטובה. מעניינת חדשה, תקופה מתחילה

★ ★ ★
לתכ מאוד חשוב הירח, מולד עם השבוע,

 את תשפטו אל המיקצועי. עתידכם את נן
ה לפי בעתיד מצבכם

 שבו- תוך היום. מצב
 תרגישו עיים־שלושה

ל ותוכלו טוב, יותר
 שהתעכ־ עניינים קדם

 חיי״ עכשיו. עד בו
 אתכם מפצים האהבה

 מנת שהיו הקשיים על
ם כ ק ל ה. ח שנ  אין ה

 - לחשוש ממה לכם
 מאוד מקובלים אתם

מב חברתכם. את לבקש ימשיכו ואנשים
ת חינה ם. להיות עליכם כספי  חסכניי

★ ★ ★
במיו זהיר טיפול דורשים כספיים עניינים

 השקעות בגלל להפסיד עלולים אתם חד.
 הלוואות או נכונות, לא

ב לא מבקשים שאתם
שתק־ כדאי הנכון. זמן

 שאפשר כמה עד טינו
ש הסיכון מידת את

עצמ על לוקחים אתם
מ לחדל נסיעות כם.

 מיכתבים וכן תעכבות,
משם. להגיע שצריכים
ה ידידים או קרובים
 עלולים בחו״ל שוהים

העז עזרתכם. את ולבקש לבעיות להיקלע
ומיכתבים. טלפון שיחות יותר היחידה: רה

נחונה
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ל תצטרכו להסתכן, נוטים אתם השבוע
שעלו במכשירים ובטיפול בנהיגה היזהר

 זו אתכם. לסכן לים
 רומנטית תקופה לא

ועצב מתח במיוחד,
 לכאבי- גורמים נות

כללית. ולחולשה ראש
לעצ שתארגנו כדאי
ו שקט סדר-יום מכם
הזאת. לתקופה שליו

צפו בחיי״המישפחה
 רצוי לכן בעיות, יות

 חופשות תתכננו שלא
להמ יצטרכו אנשי״עסקים מישפחתיות.

 עסקיהם. את יקדמו שהם עד מעט תין
★ ★ ★

 להשלים הזדמנות לכם יהיה החדש הירח
 כאילו מחדש, הכל ולהתחיל בן־הזוג עם
 שיחה דבר. קרה לא

 אל לעזור. עשויה גלויה
 מן יותר לספר תתפתו
תצט שלא כדי הדרוש,

 הרומנטי השטח ערו.
 תתכוננו - מפתיע די

 עם מחודשות לפגישות
ב שוהים שלא אנשים

ל פה ומבקרים ארץ,
 אלה פגישות קצר. זמן

 בעלות להיות עשויות
תמ אל אך המיקצועי, לעתידכם חשיבות

 בזהירות. שתבדקו כדאי להתלהב. הרו
★ ★ ★

ו הלחץ אך התקדמות, תורגש בעבודה
 לכם נותנים לא עליכם שמוטלים העומס

ת. ליהנות או צ תו ה מ
ם אתם קי קו תר ז  ליו

 מכיוון ושינה, מנוחה
ת שוכחים שאתם  א
מסכ וכמעט עצמכם

ה הפרוייקט את נים
עסו אתם שבו חשוב
 כספית מבחינה קים.
 על לחשוב נוטים אתם

 אולם חדשים, צעדים
א זה מן ל ל הז פ ט  ל

להי כדאי לכך, נוסף זה. מסוג בעניינים
דבר. כל תשקלו ידידים. של מעצות זהר

ר 2ו מב צ  ־ בד
אר 19 בינו

ןןשח
במבר 2{  ־ בנו

מבר 20 צ בד

א לפקוד עלולות קלות לא התלבטויות
 מבלבלים מאוד חיי־האהבה השבוע. תכם

ה הדבר ברורים. ולא
יכו שאתם ביותר טוב
 לסיים זה לעשות לים
המסוב הקשרים את
 לכם נותנים שלא כים

 עלבונות מלבד כלום,
 תוך עצמית. ואכילה

להת תוכלו ימים כמה
מבח חדש. בקשר חיל
 אינו המצב כספית ינה
ל תכנסו אל אך קל,

 בני יסתדר. זה שבוע־שבועיים תוך בהלה:
 השבוע. בחברתכם מעוניינים סרטן מזל

★ ★ ★
מבחי טובה. לא עדיין הכללית ההרגשה

לח נוטים ואתם חזקים אינכם גופנית נה
העצ במהירות. לות
 לא וזה מתוחים, בים

גו חוזק לכם מוסיף
לו פני. ד ת ש ח ת  לנו
 על יתר להתאמץ ולא

ם המידה.  שבו במקו
ם ת ם א די ב ה עו הי  י
 השבוע. קל יותר לכם
 ישימו השני המין בני
תת אל - אליכם לב

 שיגיעו מהרמזים עלמו
מ גם עולה שלכם הפופולאריות מצידם.

 מסיבה. השבוע: בסוף חברתית. בחינה
★ ★ ★

מ יהיו השבוע שיווצרו חדשות היכרויות
 הרושם גם הקרוב. לעתידכם חשובות אוד

ב חזק, אינו הראשון
ישת זה קצר זמן תוך
ה כספית מבחינה נה.

 עדיף עדין. מאוד מצב
 שום כעת תתכננו שלא
 להוצאה הקשור דבר

 הגרון גדולה. כספית
 זו בתקופה מאוד רגיש

 עצמכם על השגיחו -
 מהרגשה תתעלמו ואל
עלו מעליות טובה. לא

והחמי הרביעי בימים לבעיות לגרום לות
בהן. מלהשתמש הימנעו אפשר, אם שי.

ר 20 א נו  - בי
בפברואר $ו

4
וניס

 - בפברואר 19
ס 20 ר מ ב

30


