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החודש: מזל

דגים
 זה בחודש
 נוטים אנשים
למיסטיקה במיוחד

 האווירה דגים במזל נמצאת כשהשמש
 מיסתורית מעש מעורפלת, להיות הופכת

 שבו כחודש ידוע מרש חודש ומוזרה.
 בקיצוניות להשתנות יכול מזג״האוויר

 מתחלפים והקיץ החורף לשעה. משעה
 מהאווירה מושפע ומצב״הרוח לשירוגין
 מחפשים אנשים זו בתקופה הכללית.
 לעתים רק אך מהותיות, לשאלות תשובות
 המציקות. לבעיות פתרון מוצאים רחוקות

 נושים אנשים זה שבחודש השיבה שזו יתכן
 שרוב לששחים ונמשכים למיששיקה יותר

 מדישציה, אותם. מעשיקים אינם השנה
 עישוק כל או כירולוגיה אששרולוגיה קבלה
 כעת נמצאים במישתורי, נגיעה בו שיש אחר

ההתעניינות. במרכז
 מאשר יותר בעליה על מלמדת כף־היד

 מתמצאים שאינם אלה גם אחרים. מדעים
 לעצמם מגבשים קווי־היד, של בפיענוח

הבעת!. או ידיו מראה לפי אדם על דעה
 ומורכב, משובך שבכף־היד הקווים לימוד

 על המלמדת יותר פשושה דרך יש אולם
 להתעמק רוצים שאינם אלה גם האדם.

 לפי רק קווי־אופי לזהות יוכלו בקווי״היד
כאן ההתייחסות עצמה. ביד מגע או מראה

 עדיין קל, יותר נעשה שהכל תרגישו השבוע
 לאש מתנהלים שהדברים תחושה יש

 לעומת אך מהרגיל,
 יחול האחרון החודש
שמת השינויים שיפור.
 אלה בימים רחשים
 הראשון ברגע נראים
 אולם נוחים, ולא קשים
 העתיד של זהיר תכנון
 ידידות עצמו. את יוכיח

 מזמן לא שהחלה
 בגלל להתערער עומדת

 עליכם הבנה, חושד
 רביעי בימים בשגיאותיכם. ולהודות להעיז

 בלתי״צפוייה. לפגישה תתכוננו וחמישי
★ * ★

 הודעה ללא בביתכם לביקור יגיעו ידידים
 קל שאינו מצב־הרות על יקל זה מראש.

עומ אתם זו. בתקופה
 ועליכם שינוי לפני דים

 החלטות כמה להחליט
 לשקול רצוי חשובות.

התיי לבד, הדברים את
 אחרים עם עצויות
 וחוסר בילבול יגרמו

 טוב מה לדעת אפשרות
הרומ בשטח עבורכם.

 לשנות עליכם יהיה נטי
 המי־ בתחום התנהגות.

 בקרוב. חדשה משימה עליכם תוטל קצועי
 כסף למען זה שאץ להבהיר חשוב הפעם אך

* * *
 15ב- או 14ב־ מבצעים שאתם נשיעות
שהיא. בחינה מכל מוצלחות תהיינה בחודש

 עשויה מיקרית פגישה
רומג־ ליחסים להביא

ומעניי חדשים שיים
 העבודה בששח נים.

 לעשות להעז עליכם
 על ולהילחם יותר

לק מעמדכם. שיפור
 השבוע שוף ראת

 בבית שונים מכשירים
או להתקלקל, עלולים

 הכל יומיים תוך לם
 שיתרחשו האירועים כרגיל. יפעל שוב
העתיד לגבי להשפיע עשויים בחודש 17מה-
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 לגב כלומר היד, של לחיצוניות בעיקר היא
היד.

 הוא האישיות של בהערכה חשוב גורם
 על מראה למגע, גמישה יד התחושה.

 כנוע, אדם על ומספרת חזקה אינשואיציה
 עצמו את ומתאים במהירות המשתגל

 מראה קשה יד זאת, לעומת לתנאים. בקלות
 את לבשא המתקשה וסגור מופנם אדם על

 אינו שאותה בסביבה נוח מרגיש אינו עצמו.

מכיר.
 בעל הוא מאוד נוקשות בידים שניחן זה
 או שינוי כל ושונא שמרן עקשן, חזק, רצון

 מתוך ולצאת להשתחרר לו קשה חידוש.
עצמו.

 הסימנים לכל לב שמים הידים על במבש
 מראה גמישות, רצוניות, בלתי תנועות -

 לחות, שמפרשורה, וכוי) מחוספס העור(עדין
 הציפורניים. ומצב צורת״היד צבע-העור,

 וזה לרעוד יותר נושה חרד אדם למשל,
 הרעדה במיוחד מוכרת בתנועותיו. יתבשא

 על מעיד רעד כל לא אך השתיין; של
 של לרעד שגורמות מחלות יש אלכוהוליזם.

הידיים.
 לפי רק אדם על רבות ללמוד אפשר

 השולחן על ידו את מניח הוא שבה הצורה
 הוא שבה הדרך פי על באוויר, מניפה או

 זה ובעיותיו. אופיו על לדעת ניתן זאת עושה
שווים ברווחים לרוחב אצבעותיו את הפורס

במיוחד. מתוחים היו בחודש 15וה־ ג4ה־
לפניכם, שעומד מהשעוי מודאגים אתם

עזרה לחפש כדאי
 שהקשיים כדי מבחוץ,

יהפכו לא הזמניים
ולדאגות. למתח מקור
 על חתימה לדחות כדאי

 עד חשובים מיסמכים
הטוב בחודש. 18ה־

 על לחשוב כעת ביותר
מצחי תנאים לימודים.

 שעד דברים ללימוד נים
 חלום בגדר חיו עכשיו

 של גל על עולים אתם הרומנטי בשטח בלבד.
 מטעה משיפוט להיזהר יש אך פופולאריות

* ★ *
 החלשות להחליש עליכם יהיה השבוע

 המיקצועית. להתקדמותכם בקשר חשובות
 אנשים עם שיחות

 בבעיותי- המתמצאים
 מבחינה לכם. יועילו כם

 עליכם יהיה כספית
 זהירים מאוד להיות
 ג7וב- ג5ב- ביחוד

 עלולים אתם בחודש.
אימפו צעד לעשות
 כך על ולהתחדש לסיבי
 עדיף מכן. לאחר

 שהוא כפי הכל להשאיר
 יותר לתקופה כעת יכנסו סשודנשים כעת.
 בבחינות ולהצליח ללמוד, יוכלו הם שובה

* * *
 ניכרת, בצורה להשתפר עומד הכספי מצבכם

 לטווח ולביטוחים להשקעות טובה התקופה
 הרומנטי בשטח רחוק.
 תקופה להתחיל עומדת
התאה מסעירה, מאוד
עלו פיתאומיות בויות

 לתיסכול לגרום לות
 יהיה שאי־אפשר מאחר
 שאתם מה את לבטא

 איזושהי בגלל מרגישים,
 היא או שהוא או סיבה,

 להם שיש או נשואים
 ל- קודמות התחייבויות

 מאשר יותר גדולה חשיבות יש חיי־חמין
תוקל כשהתשוקה תבוא וההקלה בדרך־כלל

 בחיים. ילדותי ואמון אופשימיות מגלה -
 גם בשחון. ומלא לב גלוי פתוח, הוא זה אדם

 תקווה. מאבד אינו הוא הקשות בשעות
התנהגותו. את מאפיין חוש-הומור
 אצבעותיו את מחזיק והמסורבל המגושם

 את לפתוח ממאן וכאילו חזק צמודות כשהן
 ואנשי זהיר סגור, יחס מראה אצבעותיו,

 לא הוא מהעתיד, פחד מלא זה אדם חברתי.
 באלה גם וחושד מכיר שאינו במי אימון נותן

מאוד עד בעיניו חשוב הכסף חי. הוא שעמם
 יסכים לא עצמו על ואפילו קמצן הוא -

מיותרת. פרושה להוציא
 בידו מתגלים מקוריים ורעיונות עצמאות

 מורחקת שהזרת כך ידו את המניח זה של
 על מעידה זו צורה שכנותיה. משלושת

 והשקפות דעות זה לאדם אינדיווידואליות.
 אינו הוא להילחם. מוכן הוא שעליהן משלו
 חייו את - בנשמתו שמחששים שובל

 לשמור ומקפיד לעצמו שומר הוא הפרסיים
הסביבה. וביו בינו מרחק על

 על מראה מדי, לא אך וגמישה רכה יד
 זה אדם שובה. הסתגלות יכלת בעל אדם
 מלא סימפשי שקש בעל להשפעה ניתן

לבריות. ונוח חיים שימחת
 מסתירה התנגדות חסרת מדי רכה יד
 - הכל להבשיח מוכן הוא ועצל. פסיבי אדם

דבר. מקיים אינו העת בבוא אך
 לעומת הרגיל מגדר יוצא באופן קשנה יד
 ופועל גדול שחושב אדם על מראה - הגוף

 לגבי עמדתו את לסכם יכול הוא •בגדול.
 לתת אם מייד ויודע אחד חשוף במבש זרים
לאו. אם אמון

 במהירות, הדברים עיקר את תופס הוא
 עיכובים. ללא לפעולה ונכנס מהר מחליש

בפרשיה מושרד להיות יכול הוא אין ברם,

 17ה- עד ולאות עייפות תרגישו השבוע
 ולא לנוח רצוי אחרי-הצהרים. בחודש

עיסו לעצמכם להוסיף
הכרחיים. שאינם קים

לחלות. נושים אתם
 המושל העומס בגלל

 חזקים אינכם עליכם
 לכן זז, בתקופה במיוחד

 על להקפיד כדאי
 שתת- יתכן מנוחה.

 לידידים לעזור בקשו
 לשינוי יביא זה אולם

 בתחום נעים. ויהיה מה
 לדבר יכולתכם את לנצל כדאי הרוטנשי
 מתמיד שוב יהיה הבישוי כושר שכן ולשכנע,

★ ★ ★
 על שלקחתם והעבודות עסוקים תחיו השבוע
 לעומת אך במיוחד. מאמצות יהיו עצמכם

 תרגישו האחרון הזמן
 ויש שופעת שהאנרגיה

 את לשאוב מהיכן לכם
מש הבריאות הכוחות.

 דווקא אולם תפרת,
לת סכנה יש השבוע
 עליכם שיהיה כך אונות.
 , בכבישים זהירים להיות

 להשגיח יותר ועוד
במכ מטפלים כשאתם

 השטח חשמליים. שירים
 מחפשים השני המין בני טוב, נראה הרומנטי

 עדיף מי להחליט לכם וקשה קירבתכם, את
★ ★ ★

 שקשור מה בכל מאוד זהירים להיות עליכם
 כעת כספים להשקיע תתפתו אל לכספים.

 כפי הכל והשאירו
 ימים כמה תוך שהוא.
 שהשוב לכם יתברר
 לא הוא עבורכם ביותר
 מסיבות דבר. לשנות

 חברתיים ומיפגשים
 רצוי השבוע, את יגוונו

 ההזמנות לכל להענות
מעניי פגישה שתקבלו,

 עשויה ומיקרית נת
 חדשה תקופה לפתוח

 לפגי עומדים אתם העבודה בששח עבורכם.
חשובה. לשיחה תתכוננו 18מה־ שינוי,
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 אלה פרשים להשאיר ומעדיף עבודה של
אחר. של לשיפולו
 מגלות הגוף מיבנה לעומת רחבות ידיים

 הוא אנלישי. מזג בעל ומחושב אישי שיפוס
 אחר להיסחף ולא ההיגיון על לסמוך מעדיף

 שאינו לזה שייכות אלה ידיים רגשותיו.
 בכל בזהירות והמעיין להחליש ממהר

 הצעד. את עשותו לפני וה״נגדים' ה״בעדים'
 לעשות מישיבות רחבות ידים הפלא, למרבה
עדינה. עבודה

היד, על במבש חשוב חלק לאצבעות גם
 נוקשות, או גמישות, להיות יכולות הן

 או דקות רזות או שמנות ארוכות או קצרות
 חשיבות האלה מהגורמים אחד לכל עבות,

כף־היד. של בקריאה
 של מצב על מצביעות נוקשות אצבעות

 בעל להיכנע. יכולת וחוסר ונוקשות עקשנות
 קבועות דעותיו מעשי הוא אלה אצבעות

מראש. ידועות כמעש והחלשותיו
 שיפוס שכאן מלמדות גמישות אצבעות

 תוהה, קונבנציונאלי, לא קסם, מלא מושך,
 ולמעמד לבישחון חקרני. שבע ובעל סקרן

 קרובות ולעתים עבורו מועשה משמעות
 מבין לחמוק ולהזדמנות לכסף מניח הוא

הגמישות. אצבעותיו
 פנימה המתכופפות נוקשות, אצבעות

 מן יוצאת לפיקחות סימן הן כף־היד, לכיוון
 לקבל ומשתוקק רכושני הוא זה אדם הכלל.

ורכוש. כסף ולאסוף
 אי מגלות אחורנית המתכופפות אצבעות
 הוא בעליהן והגבלות. לחוקים שימת-לב

 חברה. בכל להשתלב ומתאים שיחה' ״איש
 מבדר הוא משעמם. לא לעולם לצידו

 מבוססים תמיד לא דבריו אם גם ומשעשע
עמוקים. או

 בגלל מאמצים יהיו בחודש 15וה־ 14ה״
 בקרוב אולם עליכם, שתוטל עבודה עומס

 לקדם הזדמנות תהיה
 חקאריירח ענייני את

 להיזהר צריך והכספים.
 מופרז מביטחורעצמי

ולהת להתפתות ולא
 וסיפורים מעצות להב
 עמיתים או ידידים של

ראשון, יום לעבודה.
 ביום או בחודש 18וד

 עשויים אתם 19ה־ שני
 נפלאות בשוחת לשמוע

 נסיעה לכם תוצע שבקחב לוודאי קרוב
 שוב להיות ממשיך הרומנטי השטח לחדל.

* * *
 שיחסית התקופה את לנצל תוכלו השבוע

 מלוא את להטיל כדאי עבורכם. רעה אינה
במ והשפעתכם כוחכם

 עובדים. אתם שבו קום
 על שתילחמו חשוב

 הזוג בני רעיונותיכם.
 להיכנס שוב עלולים
 15ב- או ג4ב- למתח

 הפעם אולם בחודש,
 לוותר חייבים אינכם
 נסיעה או טיול להם.
 לכם דרושים קצרה
 זאת לבצע ורצוי מאוד
 סיגה. שום בגלל זאת לדחות ולא כעת

 בקרוב מאד להשתפר עומד הכלכלי מצבכם
★ ★ ★

 חזקים יותר עצמכם את מרגישים אתם
 להעז תוכלו כעת מתמיד. נמרצים ויותר

 החורגים דברים לבצע
יק אנשים מחשיגרה.

התנהגותכם, את בלו
ההו הצעותיכם. ואת
 שלכם החיצונית פעה

 במיוחד מושכת תהיה
 כדאי הקרוב, בחודש

 לעצמכם ולרכוש לנצל
 18ב־ חדשים. בגדים

 כדאי בחודש ג9וב־
עיס־ מלעשות להימנע

 להיכנס יכולים אתם חדשות. כספיות קות
מוצא יהיה לא שממנה למלכודת
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