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בנימינ׳

החודש: מזל

של ההשפעה
:ף־ו[ייד [ קווי
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1
1ולג

 קו - השפעה קו שנקרא קו ישנו בכף־היד
 אח, אב, אם, של השפעות להראות יגול זה

 לו שיש אחר אחד גל או סבתא סבא, אחות,
 עד להראות יכול זה קו האדם. על השפעה

 במיוחד מושפע האדם תקופות ובאיזה במה
אחר. מישהו או אם אב, מבן״זוג,

 בקירבת הוא קו״ההשפעה של מיקומו
 קו־ההשפעה הפנימי. מעידו - קו״החיים

 קו בל רחוק. קרוב, קצר, ארוך, להיות יכול
 קו״ההשפעה למעשה, המיוחדת. ומשמעותו

 הוא השאר בין לקו״החיים. ׳,תאום ״קו נקרא
הקו. בעל של ולחוזק לבריאות גם מתייחס

 לקו״החיים, קרוב שממוקם קו־ההשפעה,
 לקווים יותר. חזקה השפעה בעל הוא

 סברה יש יותר. חלשה השפעה הרחוקים
 ובמעס לקו״החיים קרוב שמתחיל שקו

 חזקה אמא על מעיד לאורכו, ורץ בתחילתו
 היא אדם. אותו של בחייו מאוד ודומיננטית

 היא אם מההתחלה. כבר שמשפיעה זו
היא ממחלות, ופחד חרדות מלאת דאגנית,

 וטרודים עסוקים עדיין אתם השבוע
 אלא המגורים, למקום שקשורות בבעיות

 את תרגישו שכעת
 חזקים יותר עצמכם

מסו ותהיו מרץ ובעלי
מאומצת. לעבודה גלים

עוב אתם שבו במקום
 לדרוש עלולים דים
 והפעם מדי, יותר מכם

*־ * * הפו  על תקחו שלא חשוב ■די
3 6 2 1 3  6וה- 5ה״ הכל. עצמכם •8

 סיכוי בעלי יחיו בחודש
 מבדים עם להיפגש טוב

 המין בני על בעיקר ומדובר וחדשים, ישנים
 חיובי. למיפנה יביאו אלה פגישות השני.

* ★ *
 מאוכזבים עצמכם את תרגישו השבוע

 מעדיפים אך עזרה, שהבטיחו מידידים
 ברגע זאת לשכוח
 להם. זקוקים שאתם

 לא בחודש 6וה־ 5ה־
 בעיקר קלים, יחיו

 יהיה הבריאות. בנושא
 לנוח להשתדל עליכם

 במאמצים, להגזים ולא
עלו ואי־הבנה מתיחות

 ה״ז על להקשות לים
 בימים בחודש. 8וה־

 יתנהל הכל אלה
 הקלה קל. יהיה לא מצב־הרוח בכבדות,

 חדש. רומנטי קשר צפוי בחודש. 10ב־ תורגש
★ * ★

 את לשבר אפשרות על תתבשרו השבוע
 לחשב אין שתדעו חשוב הכספי, מצבכם

 סדר-העדיפו- את נכון
להתא נסו שלכם. יות
 אחרי להיסחף ולא פק

ביזבוזים. של מצב-רוח
 אתם יותר מאוחר
לקש להיקלע עלולים

 יהיה קל לא שמהם יים,
 6וה״ 5ה- לצאת.
 לכם יחמיאו בחודש

 השני המין בני במיוחד,
מכם, להתעלם יובלו לא

 לעצמם למצוא שמעוניינים מביניכם ואלה
בבן. להצליח יוכלו חדשים, קשרים

תאוחין1
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י 20 נ ו ב׳

 שקט לא יהיה הקו ואז לצאצאה, זאת תעביר
חלק. ולא

 או סבא אחות, אח, האב, עם הקשרים
 בקווים אחר או כזה ביטוי יקבלו סבתא,

 יותר עמוקים ההורים של הקווים אחרים.
 שייכים אחריהם שמצויירים ואלו מהשאר,
ההשפעה. גודל לפי האדם, של לקרובים

מת שקווי״ההשפעה המיקרים ברוב
 ,30 עד 20 גיל שמראה בנקודה חילים

 זה, כל בן־הזוג. להשפעת אותה מייחסים
 והשפעתם טובים אכן הנישואין אם כמובן,
 שיהיה או יימצא, לא כזה קו אם ניכרת.

 ואיים), שברים (קווקווים, גרוע או חלש
 אם ביותר. חיונית אינה ההשפעה שגם סימן

 ומתחבר לקו-החיים ענף שולח קו-ההשפעה
 משפיע, ״המשפיע' שאבן סימן זהו - אליו

 בעל של בחייו הרצוי מן למעלה ומתערב
הקו.

 זה כוכב, מופיע קו״ההשפעה בקצה אם
 ההשפעה שמכאן ליד עדיי* י׳***׳*

לרע. או לטוב מסתיימת,
 על מראה רב מרחק הוזכר, שבבר כפי

 מי לשער אפשר זח ולפי יותר חלשה השפעה
 די זה השפעתו. מידת ומהי ה״טשפיע' הוא

 משפיע של הסתלקותו לפעמים בי חשוב,
 שזח יתכן האדם. של חייו דרך את משנה
החיים. מהלך לשינוי יחיד כסימן ישמש

 ואחר-כן עמוק מתחיל כשקו״השפעה
 שההשפעה סימן ונמוג, נעלם דק, נעשה
 אינו קו-ההשפעה אם וירדה. חזקה היתה

 ממנו מתרחק אלא לקו-חחיים, מקביל
 ונמוגה מתרחקת ההשפעה דק, ונעשה

 שהפך קרוב על להראות יכול זה לאיטה.
 נמדד יקרה זה שבו הגיל ומנוכר, זר להיות

קו״החיים. לפי
משר בנוי כלומר גרוע, קו״החיים אם
 רדוד שטוח, והוא שברים או איים שרות,

 חזק, קו״השפעה לידו שיימצא חשוב ודק,
 תהיה הקו בעל של בריאותו ומחזק. תומך
 תומך קו לו ישמש וקו־ההשפעה רגיש מצב

עליהם. ויגן החיים על שישמור ומחזק
 את יחתיד מקו-ההשפעה שיצא ענף

 שכאן יראה - הירח לגיבעת וירוץ קו-החיים
 על יפסח לא הוא מילחמתי. יצר בעל אדם
 ולהסתכסך להילחם לריב, הזדמנות שום
את החוטף ומדון, ריב בעל זה הסביבה. עם

 הרבה עצמכם את חשים אתם זו בתקופה
 האנרגיה מחודש. מרץ ובעלי חזקים יותר

 קל תמיד ולא שופעת
 מה אבל בה, לשלוט
 שהמצב הוא, שחשוב

ההח טוב. הבריאותי
 מחליטים שאתם לטות

 עשויות זו בתקופה
 מהלך כל על להשפיע

 חשוב בעתיד, החיים
בני־הזוג, עם שתתייעצו

 ההתלבטויות אם גם
לעניי בעיקר קשורות

 להביט כעת יוכלו בני-הזוג מיקצועיים. נים
 ונכונה. אובייקטיבית בצורה התמונה על

* * ♦
 אתם זז, בתקופה יד( איני שלבם מצב-הרוח

 נראה הבל ומתוסכלים. מרץ חסרי חשים
 מבטיח. ולא קודר
 תאספו שתגוחו, חשוב

 את ותתכגנו כוח
 מבלי בשקט, עתידכם

 רבות אחניים לשתף
 כל בתוכניותיכם.

לשמור טוב חידוש
 מוחלטת, בסודיות

 להעתיק נוטים אגשים
 רעיונות ולגנוב מכם

 קשים ימים טובים.
 באותם בחודש. 8וב- 7ב- צפויים במיוחד

ולנוח. בבית להישאר עדיף ימים
* * *

 מה אופטימי, במצב־רוח
 ידידים בדרך־כלל, לכם

 קשרים לחדש מעונייניס
 אתם ובכלל, שנותקו,

עצמכם את מרגישים
 יותר בחברה מוקפים
הזמן־ לא זה מתמיד.
 לנפץ או ביקורת לעשות

 זה מעין צעד קשרים,
לחרטה. להביא עלול

 בענייני טובה בשורה
 להגיע עשויה כספים

בחודש. 5ב־ או 4ב־
 6ב־ או 5ב־ לבצע רצוי לעיר מחוץ נסיעה

בדרכים. סכנה לכם קיימת כי אם בחודש,

★★
★

 יתחיל השבוע
אופייני שאינו

̂<ווו<̂ו

מאזניים

 אצל להימצא עשוי כזה, קו בציפורניו. הריב
ונשיות עדינות בידיים גם אף צבא• אנשי

 בימים אתכם מעסיקים מיקצועיים עניינים
 בעלי אנשים עם לשוחח כעת תוכלו אלה,

 על ולהקל השפעה
 שמציקות הדאגות

 בחודש 6וה- 5ה- לבם.
 במיוחד חשובים יהיו

 מעין לשיחות באשר
תאריכים, באותם אלו.

 שלכם השיכנוע בושר
 ומה במיוחד חזק יהיה

 הקסם יותר, שחשוב
 לא איש שטמנו האישי

 בענייני להתעלם. יוכל
 ובי• 7ב- בעיקר בבעיות, תיתקלו כספים

 חוזים. על לחתום עתה תמהרו אל בחודש,
★ * *

 יהיו בחודש, 6וה־ 3ה־ כלומר סוף־השבוע,
 להיכנס עליכם יהיה ומכבידים, קשים

 עם טסף לעימות
 אנשים עם או בני־חזוג
 מנסים אתם שעימם

 הקשרים. את לנתק
להתע שתמשיכו חשוב

 עמדותיכם, על קש
 שלכם האינטואיציה

 לדרך אתכם מובילה
 שלא חשוב נכונה,

 הביטחון. את תאבדו
 בדרכי־הנשימה רגישות
 שרגישים מביניכם לאלה להציק עלולה

 בעבודה. טובות בשורות צפויות זה. בתחום
* ★ ★

 שונה לעבודה או חדש לתפקיד הצעות
 יהיה אלה, בימים מוצעות להיות אמורות

 בזהירות לשקול עליכם
המל ההצעות את גם

 עדיף מאוד. היבות
 הישן במקום להתמיד
 אתם כעת והקבוע.
 בשיפוט לטעות עלולים
 לא המצב יותר ומאוחר

 7ה־ לתיקון. קל יהיה
 יהיו בחודש 8וה־

 התיב- וקשים, מעייפים
 לאותם שתכננתם נון

 עצמכם את ותמצאו להשתנות עלול ימים
שחשבתם. ממה שונים במקומות מבלים

במבר 2<  ־ בנו
ר 20 מב צ בד

 נסיעות שינויים, לחפש צורן להתבטא יבול
בתנועה. וצויד רחוקות

ר 21 מב צ  ־ בד
בינואר סו

 חזקה הסביבה על השפעתכם זו בתקופה
 הזמן, את היטב שתתכננו חשוב במיוחד,

 עם בעיקר ותיפגשו
 יבול שעתידכם אנשים
 בני בהם, תלוי להיות
 נמשכים השני המין

לי ומעוניינים אליכם
 הזמן זח קשרים. צור

 שגורמים קשרים לסיים
 ולצי- לאומללות לכם
תקווה. חסרת פיה

 מסבים להביש חשוב
ההז את להחמיץ ולא

 יוזמה לקחת תוכלו בחודש 8וב־ 7ב־ דמנויות
★ להתקדמות. יביא זח חדש, רעיון ולפתח

£ £ ^ ^
* חופשה לקחת חצים הייתם זו בתקופה

 * מסתדר, לא זח שעדיין נראה אך ולנוח.
 אתם שבו במקום
 לוותר קשה עובדים
 עליכם ויהיה עליכם,
 התוכניות. את לדחות

 את מרגישים אתם
 ומצב עייפים עצמכם

 טוב אינו הבריאות
 שונים עניינים במיוחד,
 אלה ובעיקר מציקים,

 במשך הוזכרו לא שכבר
 לא להקפיד יש רב. זמן

 שקיימת מאחר כבדים, משאות לשאת
 בדבריכם. זהירים היו הגם באיזור רגישות

★ * ★
 בחודש 4ב־ או ב־נ שהובטחו הבטחות על
 5ה־ רצינית, תוכנית שום לבנות כדאי לא

 יראו בחודש 6וה־
 באותו אחרת. מציאות

 להישאר רצוי סוף־שבוע
 ופגישות בילויים בבית.
עלולים, לבית מחוץ

 לאכזב הטוב, במיקרה
 לגרום הגרוע, ובמיקרה

יותר. רציניות בעיות
 בחודש 8ב־ או 7ב־

 לקבל עשויים אתם
מחדל. משמחת הודעה

 שלכם. נסיעה על לחשוב ימים מאותם תוכלו
לנסיעות. במיוחד מתאים החודש

:::3 £ £ £ 86312003811 :0ה0
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