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מרים
בנימיני

החודש: מזל

ה ל תו ב
 ווויתוו נטיח

 עצמי ולביטול
רגישים ועצבים

 מזל בני של אישיותם ועל אופיים על
התנה דיעות. חילוקי מעט לא יש בתולה
 להם החשובים והדברים תגובותיהם גותם,

 במשך פעמים כמה אפילו לעתים משתנים,
 כאנשים להגדירם נהוג זאת, ובכל אחד. יום

 ששופטים בכאלה רוצים. הם מה היודעים
ישר. ובשכל בהגיון דבר כל

 להם באה מניין אז פשוט, כל״כן זה אם
 והביטול העצמית ההקרבה הוויתור, תכונת

 חשים תמיד הם דווקא מדוע וכן, העצמיז
 אומר הגיונם אם גם סובלן לכל לעזור צורך
 עצמם את ימצאו הם עניינם, לא שזה להם

 שמתעוררת בעיה בכל ומעורבים מטפלים
בסביבה.

 בתולה מזל בני של שהעצבים ספק אין
 הם להרדם, להם קל לא ביותר. רגישים
 שתמיד להם ונדמה מנוחה חסרי דאגנים.

 לנו אל לטיפולם. ומחכה בסדר לא משהו
 למזלות משתייך בתולה שמזל לשכוח

 אצל למצוא מצפים שמראש כך - הכפולים
 והאחר ספונטני אחד אנשים. שני אחד כל

 לכן השני. את בודק כשהאחד מחושב,
 סגור ופעם ידידותי במצב-רוח פעם הבתולה

לבד. להיות ורוצה וחשדן

 אחד, כל של אופיו מהו לבדוק לנסות
 הכירולו־ אחד כף־היד. בעזרת אולי אפשר

התייח גטינגס. פרד נקרא הידועים גים
 את מחלק שהוא והחלוקה לכף־היד סותו

 כל ללמד ויכולה מעניינת ביד, האיזורים
וידו. אישיותו אופיו, אודות מאיתנו אחד

והאצ כף־היד - לשניים מתחלקת היד
 הגבעות את גם משייכים לאצבעות בעות.

 והגבעות האצבעות של האיזור שמתחתיהן.
האו תכונות כל החיצוני. העולם את מסמל

חיצונית. פעילות המסמלות פי
 - התחתון החלק ובעיקר עצמה כף־היד
 על - והנסתר הפאסיבי על מצביעים
 אפשר האדם. של הפוטנציאלית האנרגיה

הממ האנרגיות כל של ״הקן לכך לקרוא
לאור". לצאת תינות

 העולם את מסמלות ארוכות אצבעות
 מאוד אדם על מספרות הן הרוחני. השיכלי,

 מהמציאות לברוח נטיה לו שיש ריגשי,
 קצרות אצבעות אחרת. או זו בצורה

 והעולם האדמה הטבע, עם על-קשר מדברות
בכלל. המעשי

 על בהסתכלות והחשוב העיקרי החוק
 חייבות שהאצבעות - הוא האצבעות
 היא היד - לדוגמה אם היד. לסוג להתאים

 גסות, והאצבעות ועדינה צרה ארוכה.
 הרמוניה חוסר קיים - ועבות קצרות

 בעל על רבה השפעה יש ולכך באישיות,
 ולה וקצרה בשרנית עבה, היד אם היד.

 אדם נמצא שוב - וארוכות דקות אצבעות
 מנוגדות אופי צורות שתי בין שנע מתוסכל

בעצם. מיהו יודע ואינו
 שבה, בשוני בולטת אחת כשאצבע

 שחשוב דבר זה האחרות, האצבעות לעומת
 היא, לאיבחון קלה דרך אליו. לב לשים

 עונד האדם שעליה האצבע לפי למשל,
 זו (אצבע הזרת על הענודה טבעת טבעת.

 ובעיקר הסביבה עם ליחסים מתייחסת
 של זה שצד אומרת המיניים) לקשרים

 החיים. כל עם בהרמוניה פועל אינו האדם
 למצוא יהיה אפשר למשל סרסורים אצל

 ארוכה, מאוד וציפורן האצבע על טבעת
 כאן יש לאצבע. אורך להוסיף המתכוונת

 האצבע את להדגיש מודע לא צורך
למין. שמתייחסת

 לאורך החלוקה זו וחשובה נוספת דוגמה
הסטורנית(האמה) השניה האצבע מול היד.
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 שבו הצד את ומקבלים דמיוני קו מעבירים
 הצד האנרגיה של הצד זה האגודל. נמצא

לחומרני. הנחשב
 והקמיצה הזרת ממוקמות שבו השני, הצד

הצד זה - שמולן והגבעות ואפולו) (מרקורי

 על המספר המיסטי הריגשי היצירתי הרוחני
 הסביבה. עם תיקשורת ליצור היכלת

 לאגודל להתייחס חייבים לאורך זו בחלוקה
 ושייך (מרס) מרסיאלי בדרך־כלל שנקרא

היד. של האנרגטי כחלק
 גיבעת וכן אגודל״מרס יופיטר, אצבע

 היד. של הזה החלק את מרכיבים ונוס,
 או האגו - מרס ואינטלקט. רוח - יופיטר
והחומרניות. החומר - ונוס גיבעת האני.

 מפני ונוס גבעת מתוך צומח האגודל
 כוכב היא ונוס האנרגיה. מקור שהיא

 הוא מרס(אגודל) והרמוניה. שלווה שמסמל
 התיאבון את לראות שוב אפשר כאן מיני.

 לאגודל. בקשר מרס של והאנרגיה המיני
 חיי את לבדוק כדי אסטרולוגית, במפה
 מרס, על להביט מספיק לא האדם, של המין

ונוס. לגבי מצבו מה לראות יש
 האגודל בין היחס בדיוק זהו בכף־היד

ביד. ונוס וגיבעת
 ואם אלימות, מסמן וגס עבה אגודל
 האיש גדולה, ונוס גבעת תמצא מתחתיו

 תהיה ונוס גבעת אם אך מסוכן. להיות עלול
 תהיה האלימות בולטת, ולא שטוחה

 בעיקר ותזיק חוץ כלפי תראה לא מופנמת,
עצמו. לאדם

 חלש ואגודל ובולטת גבוהה גיבעת-ונוס
 כל את להוציא לאדם יתן לא ועדין, דק

 המין לחיי המתייחסים ורצונותיו רעיונותיו
שלו.

 ומסמל ולקמיצה לזרת שייך השני הצד
 האינטואיציה הרגש, היצירתיות, את

האדם. של המיסטי הצד זהו והקומוניקציה.
 - ואינטואיציה זיכרון עם קשור מרקורי

 שמסמלים ולכסף, למין קשור הוא כן כמו
 והתעשייתית. האנושית התיקשורת את

 ששייכת מכף־היד רבע על שליט מרקורי
האחרים. כלפי עמוק ולרגש למין

 שעומדת (זרת) מרקורי אצבע למשל,
 על מראה האצבעות, מכל רחוקה לבד,

 אדם על ומספרת מהרגש, מין להפריד יכולת
 האחדים. עם יתירה בקירבה מעוניין שאינו
 מי מכל יברח והוא לו רק שייך הפרטי עולמו

 בעולמו גסה ברגל לדרוך או לחטט שירצה
 - להינשא מתקשה למשל, זה, אדם הפרטי.

 יוכל הוא לנישואין. מתאים אינו ולמעשה
 החופש את שיכבד לבן־זוג רק להנשא
שלו. האישי
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 עצמכם את חשים כשאתם יתחיל השבוע
 שוב יש כעת נמרצים. ויותר חזקים יותר

ו לארגן ליזום, כוח
חד בדברים להתחיל

 נדחו עכשיו שעד שים,
ה שטח מה. משום

ב הבולט הוא עבודה
 עליכם יהיה שם יותר.

 יכולתכם את להוכיח
 מהתנהגות לפחוד ולא

 ואינה צפויה שאינה
מביני אלה שיגרתית.

ע כעת שמחפשים כם
 עשוי זה בחוצפה. מעט להתנהג יוכלו בודה,
 הרומנטיות. ההזדמנויות את נצלו לעזור.

* *: *
 אלה בימים מתרכז חשוב היותר התחום

 מקובלים יותר אתם הרגשות. עולם סביב
 שימו מבוקשים. ויותר

 נסו אולם השני, לצד לב
 את חוץ כלפי להפגין לא

ש קשרים ריגשותיכם.
 אלה בימים מתחילים

 להחזיק אמורים לא
 תבנו אל רב. זמן מעמד

 שמאוחר כדי כך על
ב תתאכזבו. לא יותר
 נראה היצירתי שטח
מ רעיונות לכם שיש

 16ה־ בהם. להשתמש תהססו אל קוריים,
 שתתאפקו. רצוי לביזבוזים. מועדים 17וה־

*־ * ־*
 עצבנות איזושהי מרגישים אתם זו בתקופה
 אחד מצד מנוחה. למצוא לכם קשה באוויר.

 מפגישות נהנים אינכם
 זמן ומביזבוז חברתיות

 שני מצד חסר״תכלית,
 סבלנות לכם אין בבית

 קצר זמן תוך להימצא.
 תחלופנה אלה תחושות

 למצבכם תחזרו ושוב
ב 17וה- ג6ה־ הרגיל.
 מעייפים נראים חודש

 הנמנע מן ולא במיוחד
מו בריאותית שבעיה

 שימו ימים. באותם לכם להציק תחזור כרת
עצמכם. את תזניחו ואל לרופא גשו לב,

תעוחיס

 ורעיונות שינויים להכניס תוכלו השבוע
^ חדשים תה אל עובדים. אתם שבו למק

להש תוכלו כעת ססו,
 שהתנגדו אלה על פיע

 להעיז תוכלו וכן לכם,
התיקשו־ מתמיד יותר

 טובה הסביבה עם רת
 השכנוע כושר מתמיד,

לה לכם יעזור וזה עולה
ב רצונותיכם. את שיג

נעי יותר האווירה בית,
לצ יוכלו רווקים מה.
בבי פתע לביקור פות

 קשר של תחילה להבטיח עשוי זח ביקור תם.
 התקופה. את שתנצלו חשוב זה ברגע חדש.

* * *
 מה בכל זהירים להיות עליכם השבוע
 שעובדים מביניכם אלה לכספים. שקשור

ל יצטרכו כעצמאיים
ו יותר זהירים היות

ב מלהתחיל להימנע
 אם גם חדשות, עסקות

האנ שכל לכם נדמה
א מאוד בסביבה שים

 נוטה שיפוטכם מינים.
 בימים מוטעה להיות
אר עם קשרים אלה.
ל יוסיפו אחרות צות

 ביחוד העצמי, ביטחון
הרו בשטח המיקצועי. לתחום שקשור במה
 רבים. מחיזורים להנות תוכלו מנטי

★ ★ ★
 האחרונה התקופה את שאיפיינה העצבנות
 שקטים יותר שוב תהיו כעת לחלוף, מתחילה

 17וה־ 16ה־ ונינוחים.
 במיוחד חשובים בחודש

 במישור להתקדמותכם
 על תשובות המיקצועי.

 להגיע אמורות בקשות
 אם וגם ימים, באותם

חיובית, אינה התשובה
 זאת לשנות אפשר עדיין

חוזרת. בקשה על־ידי
 אתם ג,5ב־ או 14ב־

מ להתאכזב עלולים
 אחרת. לארץ נסיעה עם שקשורה תוכנית

לפועל. זאת להוציא יהיה אפשר דבר, אין
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 עליכם. שעוברת התקופה את להגדיר קשה
 רצון לאות, עייפות, חשים אתם אחד, מצד

יו ולהישאר להתבודד
מ עצמכם. בחברת תר

 המין בני השני, הצד
 מאוד מעוניינים השני

 תקופה זו בקירבתכם.
ל יכולים אתם שבה

 שלא מי כל עם התקשר
 אליו להתקרב העזתם

 נוספת בעיה כן. לפני
 הבעיה היא שמציקה
 סובלים אתם הכספית.

 כעת דווקא השני, ומהצד בכספים ממחסור
 הדירה. את להחליף הזדמנויות יש

* * *
 עם מאבקים מעט לא לכם שיש למרות

 בני מישפחה, בני כלומר, הקרובה. סביבתכם
ה בשטח וכדומה, זוג

מ יותר אתם חברתי
להת ויכולים קובלים

 ידידים בעזרת נחם
ב משותפים ובילויים

 אתם זו בתקופה חברה.
 יותר להפעיל יכולים

ו הסביבה על לחץ
״רצונותיכם. את להשיג . ״  ״

 מאוחר זאת, תדחו אל
ההז תחזור לא יותר

 יוזמה לקחת עליכם הכספי בתחום דמנות.
 הכלכלי מצבכם את לשפר תוכלו ולהעז.

־* ★ *
 עניינים סביב החשיבות עיקר אלה בימים

 לקבל שעליכם ההחלטות מיקצועיים.
 היותר לעתיד חשובות

 מ- היזהרו לכן רחוק,
 ברגע הקיימת הנטיה

הח כלומר, במפה. זה
 שאינן חפוזות לטות

ד לטווח מתייחסות
 הרומנטי בשטח חוק.
 לחדש עשויים אתם

 לפתוח אף או קשרים
 זה ברגע חדש. בקשר
 המין את מושכים אתם

 בהצלחו־ להתפאר אפילו ויכולים השני
מופתעים. תהיו הכספי בשטח תיכם.
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 נסיעתכם את לתכנן תוכלו זו בתקופה
 נסיעה לדחות נאלצתם אם גם לחדל. הבאה

 בפתח עומדת כבר אחת
 קשרים חדשה. נסיעה

מ שבאים אנשים עם
 יהיו אחתת ארצות

 אל במיוחד, חשובים
 דק רמז מכל תתעלמו

 אפילו לכם לעזור העשוי
בש חמיקצועי. בתחום

לנ עליכם הרומנטי טח
שנפ התקופה את צל

 זה כעת. בפניכם תחת
ב ולהתחיל מסובכים קשרים לסיים הזמן

 לנישואין. להוביל העשויים בריאים קשרים
* + *

 לא עדיין הטוב ומצב-הרוח עייפים אתם
 דורש לבצע חייבים שאתם דבר כל חזר.
 ויותר אנרגיה יותר מכם
 ללא וזה מתמיד כוח

 לעייפות גורם ספק
 על להקפיד עליכם רבה.

ב להגזים ולא מנוחה
 הכספי התחום עבודה.

 אן דאגות, מעורר עדיין
ש נראה הבא בחודש
 פיתתן למצוא תוכלו
 בתחום ביותר. מקורי

 לכם מוצעות העבודה
 דרישות להציב תמהרו אל חדשות, הצעות

 בעבודתכם. ומעוניינים מרוצים אם גם
* * +

 וכעת נעלמות לאחרונה שהיו אי־ההבנות
 מקום שבכל לב שימו חדש. דף לפתוח אפשר

 דלתות לפניכם נפתחות
 אדיבים יותר ואנשים
 תוכלו כעת מתמיד.
שאיפו־ את להגשים

המיק־ בתחום תיכם
אח בתחומים גם צועי.
 אל להצליח. תוכלו רים

 תתלבטו ואל תהססו
שתח־ חבל זו, בתקופה

ההזדמנויות. את מיצו
א אתם הכספי בשטח

 שכלל מבני־מישפחה כספים לקבל מורים
האחרון. בזמן בקשרים עימם הייתם לא

,זו

 בפברואר
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