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החודש מזל

 השמש איזוו
היד בנו

 ומגוונים, רבים כשרונות אריה מזל לבני
 כל במעט רבים. שטחים על המתפרשים

 יכולתו את מכיר זה למזל המשתייך אחד
 טובה בצורה דבר כל לבצע הגבוהה

ומושלמת.
 תחומי לכל ונמשכים מתאימים אריה בני

 להם מתאים כן, כמו והספרות. האמנות
בחינוך. לעסוק
 צריכים לא הם - דבר״מה לתקן צריך אם
 מיוחד, חוש להם יש לתקן. איך ללמוד
דבר. כל עם להסתדר להם העוזר

 לא מבורכים, הם שבו שפע״הכישרונות
 שלעיתים משום ברכה, להם מביא תמיד

 כישרו־ את מנצלים אינם הם קרובות
 אינם לכן בקלות, להם בא הכל נותיהם.

 להתקדם כדי מאמץ להשקיע בצורך חשים
 קוצרים הם להישגים. ולהגיע מסויים בשטח

 זה ולעיתים ידיהם, מעשי בכל שבחים
 בכישרו- לזלזל להם וגורם אותם מקלקל

נותיהם־הם.
 למזל המשתייך איזור קיים היד בכף
 או איזור־השמש, נקרא זה איזור אריה.
ה (האצבע לקמיצה הכוונה אפולו, איזור

שמתח ולגיבעה הטבעת) אצבע שלישית,
 שרץ לקו וכן גיבעת-השמש, הנקראת תיה,
 נקרא הוא וגם היד, לאורך אצבע, אותה מול

השמש. קו - השם באותו
הוא מי לראות ניתן אלה באיזורים

 להכניס עלולות הריגשי במישור אי-הבנות
 לנהוג כדאי בחיי-הנישואין למתח. אתכם

 ולא מתינות, ביתר
 הסבלנות את לאבד
לנ יש בן-הזוג. כלפי

 ובדיפ- בטקט הוג
 את ולבלוע לומוטיה,
 הנאמרת הביקורת

 בתוך השותף. על-ידי
תרד, המתיחות זמן״מה

 שוב יחזור והכל
פגי הרגילה. לשיגרה

ח עיסקיות שות
 אם שבועות, בכמה לדחות כדאי שובות
 פרט. לכל לב לשים יש - לא ואם אפשר,

* * *
 יתכן ביותר. טובה אינה הכללית ההרגשה
 בגלל ימים, כמה בבית לשחות שתיאלצו

 בריאותיות. בעיות
 ג* 62ן5ךזקד8* עצמכם על השגיחו

ע5 במצבכם. תזלזלו ואל ר
 אוהבים אינם שור בני

. הם כאשר להודות
 אך טוב חשים אינם
 להשגיח עליכם הפעם

ה בשטח עצמכם, על
אכז צפויות רומנטי

 לנהוג כדאי - בות
 ולא משי של בכפפות
 הכוכבים מצב מהירות. מסקנות להסיק
 לחכות. רצוי לכן חיי־האהבה, על מקשה

★ * *
 תרגישו עליז, די במצב״רוח יתחיל השבוע

מחודש. מרץ ובעלי חזקים יותר עצמכם את
 נסי- לתכנן לא רצוי

השבוע, קצרות עות . , יי;. ש*ך׳ד־
אב• שצפיות מאחר -־ ■£11

מב מנסיעות. זבות
 עליכם חברתית חינה

בכל זהירים להיות ■ ^ **
אומרים, שאתם מה

1-■ ז ו לוודאי קרוב שכן ■ 1.11.
£ 3 1 9 3 יו־ מאוחר שהתחרטו ■0

■1!ז וי *״• י שאמרתם כך על תר ח
שהת מכפי יותר

 השבוע רצון, משביע הכספי המצב כוונתם.
פעולה. לבצע ולהעז יוזמה לקחת תוכלו

 כישרונותיו, את מנצל מי באמת, המוכשר
 בהם. משקיע ואינו בהם ראש מקל ומי

הפנימי עולמו את לראות ניתן זו באצבע

 לחרגיש עלולים אתם השבוע בתחילת
 ואל שתנוחו רצוי ועייפים, חלשים עצמכם

 מיפי לעצמכם תתכננו
 או חברתיים גשים

בילויים. לשם נסיעות
 יותר מאוחר יומיים

טוב, יותר תחושו שוב
 כל את לבצע ותוכלו

בט־ שתכננתם. מה
ל עלול קום־העבודה

 שיגרום לחץ, היווצר
 בצורה להחליש לכם

 ולגרום ונמהרת חפוזה
 ולומר לעבודה עמיתים על להתפרץ לכם
 עתה. עד שהצטבר מה כל את להם
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 בהקלה לחוש סוף־סוף תתחילו השבוע

 אתכם שליווה והמתוח הקודר ממצב-הרוח
ל הסיבות לאחרונה.

_______̂■ן.— למ• מתחילות מתח
 פיתרונן, את צוא

 עליכם יהיה אולם
 תשומת־לב להקדיש

לבן־ הרגיל מן רבה
אי שהתנהגותו הזוג,

וגו לכם מובנת נה
 אי־שקט לכם רמת

 יהיה כספית מבחינה
 שלא להקפיד עליכם
 המרובות ההוצאות - כספכם את לבזבז
 כיסכם. את דילדלו לאחרונה לכם שהיו

★ ★ ★
 אתם קשה, ודי כבד שלכם מצב־הרוח

 בקלות וכועסים דבר, מכל כמעט מודאגים
 הקרובים אנשים על

 במקום־העבודה לכם.
 להתחשב מוכנים לא

 לק- וללכת בכם
לבקש רצוי ראתכם, !£ ׳■ , > ^

 למרות - חופשה
 לא בקשיים שתיתקלו

 לבקשה בקשר מעטים
עומד בן־הזוג זו

החופשה את לבלות 632312191
 או בחוץ־לארץ לבדו,

 להירגע נסעו מהבית. רחוק בארץ, אפילו
מנוער. ידידים עם ישנים קשרים ולחדש

 שווה שתהייה טוב השלישית האצבע
 השוויון (המורה). הראשונה לאצבע בגודלה

 לאישיות סימן הוא אלה אצבעות שתי בין
עצמית. והערכה ביטחון בעלת מאוזנת,
 זוהי זאתז״ לעשות לי משתלם ״האם
 אשר אנשים ידי על הנשאלת השאלה
 השנייה. לכוון מתכופפת השלישית אצבעם

 הם בעמדת-הגגה. נמצאים תמיד הללו
 יסתיים - יאמרו או שיעשו מה שכל פוחדים
ה אינסטינקט באי־נעימות. או באובדן
 עד, חזק כל-כך הוא עצמם על שמירה
 כדי בהם שיש למימדים מגיע שכמעט
מום. להטיל

צה א קמי שהי
מהאצבע ארוכה

ער מעידה המורה
להימורים נטייה

 כוחות־ ,אנשים אל שלו הקשר האדם, של
 שאינם וכישורים האמנות, שיטחי היצירה,
בכוח-הרצון. קשורים

 עשויות גחוץ-לאדץ הקשורות תוכניות
 יתכן השבוע, בתחילת אתכם להעסיק

 בקרוב לצאת שתוכלו
אחרת, בארץ לביקור

 נל״כך יגיע זה אולם
כ שאפילו במפתיע,

 מסוגלים אינכם עת
יק אכן שזה להאמין

 ותיקים ידידים רה.
 אתכם לאכזב עלולים

 בקלות זאת קחו -
ה את להדק ונסו

 אגשים עם קשרים
 יוכלו מאזניים במת מזמן. לא שהכרתם
 חדשים. בגדים להן לקנות לעצמן להרשות

★ ★ ★
 להצעות בקשר להתלבט ממשיכים אתם

 שלא לב שימו במקום־העבודה. שקיבלתם
 עצמכם על לקחת

 יתכן - מדי יותר
 הצעה לכם שמציעים
 אולם מפתה, הנראית

הממו של ההתערבות
ה עליכם נים ל לו  ע

 ולעצור אתכם לעכב
 ורעיונות התנופה את

להכ שתרצו חדשי□
 שתקבלו מיכתב ניס.

 אתכם ישמח מחדל
 תמצאו השנה שעוד יתכן חדשה. תיקווה ויתן
 מבילויים. ונהנים לחו־ל נוסעים עצמכם את

* * *
 את לקדם כדי רבות לפעול תוכלו השבוע

 עצמכם את תרגישו החומריים. ענייניכם
 ומוכנים חזקים יותר

אתג עם להתמודד
 במקום- חדשים. רים

 הזמן זה העבודה
 ותוכ- רעיונות להציע

לאנשים, חדשות ניות
 הע- לבקש אפילו או ■

חיי־ במשכוית. לאה
 מאוד יהיו החברה

להשקיע צריך מהנים, •
 אנשים מאמץ, פחות

 ויזמינו וקירבתכם חברתכם את יבקשו
משותפים. ולבילויים למסיבות אתכם
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 * הולכים אינם העניינים בכבדות. מתנהל הפל
 * שונים בתחומים שונות בעיות המתוכנן, לפי

* לעייפות לכם גורמות
ולהרגשת״אכזבה.

 עליכם הכספי שטח
 - מאוד זהירים להיות

 מכספכם תלוו אל
תסב־ ואל זו, בתקופה

 בשום כספכם את נו
בני־ אחרת. צורה

 מבוגרים מישפחה
נוספת, דאגה גורמים
 לעולם כאילו ונדמה

 שתיכ־ נסיעה מנוחה. לעצמכם תמצאו לא
 * להתבטל. או להידחות עלולה לבצע ננתם

* * * *
 . לנוח לעצמכם להרשות תוכלו סוף־סוף

 * וההתחייבויות החובות מכל ולהתרחק
ל אתכם שהעסיקו
הרו בשטח אחרונה.

 בני - לכם ילך מנטי
 מגלים השני המין
 ומעוניינים עניין בכם

 יותר קשרים ליצור
 כל אולם רציניים.

 בתקופה שיווצר קשר
 ׳1 מע- להחזיק עתיד זו

- מחודש יותר לא מד
 כדאי, לכן וחצי.

 דבר. להבטיח ולא בקלילות, לכך להתייחס
 ביותר. יציב אינו מצבכם הכספי בשטח

* * *
 להרשות יכולים אמכם אך לנוח. רוצים אתם

 * ולקחת קשה לעבוד נאלצים אתם לעצמכם.
* של עבודות עצמכם על

* ל־ כדי אחר, מישהו
* של המעמסה על הקל

* מבחינה האחרים.
* שתש־ רצוי בריאותית

* איני עצמכם. על גיתו
.......... ........ כם

 ארוכה שמש אצבע אינטלגנטית, ביד
 טובות, מבשר סימן הוא לראשונה) (יחסית
 באמנויות קשורה שלהם שהקריירה לאותם

 ופירסום: מכירות הקל, הבידור ציבוריות,
 תשומת את אליהם למשוך כשרון בעלי הם

וללקו לעצמם ותהילה כבוד ולרכוש הלב
ומפיקיהם. חותיהם
 כזאת ארוכה לאצבע חלשה, ביד אולם

 תמיד נמצא בעליה לגמרי. שונה משמעות
 כדי לב, ותשומת תישבחות אחרי בחיפוש

 אי של סמויה הרגשה על עצמו את לפצות
 לעשות ומשתוקק מתרברב הוא התאמה.

 בסימון מתלבש שהוא כך ידי על גדול רושם
כש בהצלחותיו. ומתפאר ונוצץ רעשני

 סימן היד, כף כלפי פנימה נוטה האצבע
 בצד תמידיות מאכזבות סובל שבעליה
 מהראשונה, ארוכה כשהאצבע הריגשי.
ה־ האצבע לגודל כמעט ומגיעה (המורה)
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. במיוחד חזקים.
£ * במחי־ לחלות וסטים . [

1 תהיח הבטן רות.
* לכן במיוחד, רגישה ■31126130

* תזו־ על להקפיד רצוי
 * אוכל מאכילת ולהימנע השבוע, נכונה נה

* לאכזב. עלול הרומנטי השטח מדי. כבד
*


