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 אימפולסיבי יהיה האדם אמצעית,
להימורים. חזקה נסיה ובעל

 לשלוש מתחלקת אצבע״שמש
 היא התחתונה כשהחוליה חוליות.
 אהבה על מראה זה ביותר הארוכה

 פחות על מעיד זה ומותרות. לכסף
 להינות יכולת על ויותר יצירתיות

 יפה. דבר מכל אסתטית הנאה
 הארוך הוא האמצעי כשהחלק

 מעשי, יותר הוא האדם ביותר,
 להיות הופכת האסתטית וההנאה
 שולט, העליון כשהחלק מעשית.

לאסת הערכה על מעיד הדבר
 בחיים-״* הרוחני הצד על וכן טיקה

 ומקריאת מאמנות הנהנה אדם זה
מידה. באותה טוב ספר

 הדבר מרובע סיום כשלאצבע
 טובה. אבחנה בעל אדם על מעיד
 - חרוטית בצורה שנגמרת אצבע
 על מראה לאמנות, ואהבה הבנה

 בגיזרה בקו, שקשור כישרון
מודלים. ושירטוט

השמש גיבעת
 מתחת נמצאת השמש גיבעת

 השנייה האצבע בין לאצבעות,
 בגודל גיבעת״שמש והשלישית.

 יהיה שבעליה כך על מלמדת רגיל
 - מופיע השמש קו גם ואם בר־מזל.

 על מצביע זה גיבעה סוג מצליח. גם
 ויכולת טוב טעם ליופי, אהבה

אמנותית.
מפו גיבעת־שמש בעלי אנשים

 הינם ורחבה) (גבוהה למדי תחת
 מקלקלים אך טוב, טעם בעלי

 יתר מושפעים שהם בכך לעצמם
 יומרות. להם שיש ובכך המידה על
 ותשומת-לב. ממון חומדי הם

 ול- בתכונותיהם להתפאר מרבים
 יציבים אינם במעשיהם. התרברב

 עם משתנה ומצב-רוחם בנפשם
 בצורה בזבזנים הם מזג״האוויר;

 אחר להוטים הם ראוותנית,
 ביגדיהם של ראוותניות תצוגות

 עצמם'" להקיף ונהנים ותכשיטיהם,
במותרות.

 קטנים סימנים
השמש גיבעת עד

 על סימנים מופיעים כאשר
 לב לשים כדאי גיבעת״השמש,

 מבטאים שהם מכיוון אליהם,
עצמה. לגיבעה פרט נוספים דברים

 הגיבעה, על ריבוע מופיע כאשר
 על ומגן עוול, מעשי מפני שומר הוא

בעליו. של הטוב ושמו כבודו
 משאיר הגיבעה על צלב

 בעליו של שתיקוותיו אפשרות
 1 כספי, הפסד לו שיגרם או יתבדו,

 קו אם אבל הטוב, לשמו נזק או
 מעבר מעלה, כלפי עולה השמש

 מיכשולים על יתגבר הוא - לצלב
חייו. במהלך אלה

 סימן הוא הגיבעה על משולש
 ושיגשוג, פירסום המביא בר־מזל,

 לא שאושרו יאמר, בעליו לזכות
 שליטתו את לאבד לו יגרום

 לצפות יש הנפשי. ואיזונו העצמית
 שחקנים, אצל יופיע זה סימן כי

ידועים. ואנשי״ציבור אמנים
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מניקור

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים
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 פסים צניעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
 ונשעוה. לצמיתות שיער הוצאת איפור. פנים, טיפול

מ0למ תעודות  לבחינות והנגר, □יי'
 העבודה ממשרד הסמכה

מקצועית נהדרנר, והישגים נסיו! שנות 30
)4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

226066; 229388

ם י נ ש ,? . , ז י ו ^י ר י נ פ1ג — -4 - י ת1ג

קו־השמש
 אצבע- מול מופיע קו-השמש

 ניתן תמיד לא כי אם השמש,
 שאצלם אלה של לצערם למצאו,

נמצא. אינו
 ברור קו״שמש בעלי אנשים
 ושופע אופטימי באופי מבורכים
 קסם של מיצבור להם יש ביטחון.

 להם, גרמה המזל אלת אישי.
יתרונות. שופעי שיהיו כנראה,
 הוא זה קו מופיע שבו מקום בבל
 ולמזל' להצלחה הבטחות מעניק

 ולתשורות. כלכליים לרווחים טוב,
 שמו קידום על השפעה בעל גם הוא

בעליו. של וכבודו הטוב
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