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מרים
בנימיני

החודש: מזל

סרטז
 זח נו־היר

חווים וס רא
 אחד בכל מעוררת בכף־היד קריאה

 אחרים. או כאלה קווים של אסוציאציה
 כל של ואופיו עתידו עברו, על המלמדים

 מאמנות חלק רק הם שהקווים אלא אחד.
 חשוב פחות לא חלק בכף־היד. הקריאה
 החיצונית, צורתה עצמה: היד היא מהקווים

והצי שלה הצבע העור, רוחבה, אורכה,
פורניים.

 סרטן מזל בכף־היד. .ייצוג' יש מזל לכל
 בכף־ לו השיין האיזור הירח. על״ידי נשלט

 קשורה זו גיבעה גיבעת־הירח. נקרא היד
 הדמיון, בעולם בתת״מודע, הפנימי, בעולם
 שגיבעת־הירח אלא אחד. בכל הקיים

 יעדיף אדם כל - מספיקה אינה כשלעצמה
 כל הפנימי. בעולמו נוספים אנשים לשתף
ואופיו. אישיותו מיבנה לפי אחד

 לאותה מתחת הנמצאות האצבעות שתי
 אלה אצבעות והזרת. הקמיצה הן גיבעה

 את לשתף האדם של יכולתו את מבטאות
 מכל הקטנה שהיא הזרת, בעולמו. הסביבה

 כישרונות ברורה בצורה מבטאת האצבעות,
מהם. וליהנות לנצלם האפשרויות ואת

 של התת״מודע לאיזור משתייכת הזרת
 המעשית היכולת על ומלמדת כף־היד,

 בגיבעת הקיים הרוחני בעושר להשתמש
הם מראה שהזרת הכישרונות הלונה.

 משא״מתן, דראמה, כתיבה, דיבור, מגוונים.
 תפיסה מוסיקליות, למיסחר, כישרון
ולנאום. שירה לכתוב וכישרון לשפות
 הקו את העוברת זו היא טובה זרת

 נמצאת שבה בחוליה הקמיצה של השלישי
 מתאימות, גבעות עם זו, זרת הציפורן.

מישחק שירה, דיבור, יכולת על תראה

 יודע הוא סיגנון, יש כזה לאדם וכתיבה.
מעולה. שיכנוע כושר לו ויש לנאום

 ללמוד שאפשר החשובים הדברים אחד
 השני למין האדם של גישתו זה מהזרת

 פנימה, מעט פונה כשהאצבע בכלל. והמין
 הצדדים את חושף אינו שהאדם מראה היא

כשהזרת השני. המין עם בחייו האינטימיים

 על מראה זה העליון) (בפרק החוצה נוטה
 ועיסוק סקרנות על לסקס, מוגזמת אהבה

 ואם במחשבה אם במין, בלתי״פוסק
 כתחליף משמש המין לפעמים במעשה.

עצמי. לערך
 בצורת הוא שלה העליון שהקצה זרת
 לאדם שייכת - בולט האמצעי והפרק חרוט,

 שעות רוב אותו מעסיק המין מאוד; אירוטי
 חריפה עצמית ביקורת בעל הוא אך היממה,

 לעתים חוץ. כלפי עצמו את יסגיר לא והוא
 ההיפן כי אם פריג׳ידי, שהוא עליו יחשבו

הנכון. הוא
 השלישי לקו מגיעה שאינה קצרה, זרת

 חוסר״ביטחון, על מראה הקמיצה, של
 ביחסים וילדותיות עצמית בהבעה קשיים

 אדם ומפותחת, יפה צורתה אם בן־הזוג. עם
ולהשתנות. עצמו על לעבוד יוכל

 בעליה לקמיצה, קרובה מאוד כשהזרת
 תלותי הוא מישענת, המחפש הטיפוס הוא

דעתו. את להביע ופוחד בן״הזוג עם ביחסיו
 - השלישית מהאצבע מרוחקת כשהזרת

 מחייב מקשר מתרחק מתלות, פוחד האדם
בינאישיים. ביחסים מרחק לשמור ומעדיף

 המיני בצד משהו מדי, רחוקה כשהזרת
 הוא הסקס האישיות. עם בהרמוניה אינו

 הרגשות. עם קשר ללא עצמו, בפני עולם
 אחת ובעונה בעת לו לשמור נוטה כזה אדם

 והם לכולם שווה כשיחסו אחדים, שותפים
 תשוקותיו את לספק הצייד על רק עונים

המיניות.
 ומאוד היד פנים כלפי פונה כשהאצבע

 על שומר הססן, האדם לקמיצה קרובה
 בקשר אמביוולנטי מאוד הוא דיסקרטיות,

 עמוק שקועה הזרת אם בן־הזוג. עם שלו
 ההורים אחד של דמותו - בכף־היד

 בבן*זוגו יחפש כזה אדם עליו. משתלטת
חייו. על שהשפיע ההורה את

 שלהן הדיקדוקי ולמבנה לשפות כישרון
 בקצה מסתיימת שלו שהזרת למי יש

 כישרון לו יש יסודי, יותר הוא מרובע.
 בהירה, ברורה, בצורה וללמד להסביר

 שהחוליה בתנאי זאת אבל מעניינת, ואפילו
 על מצביעה כזו זרת גמישה. היא העליונה

 שלו הדיבור שכישרון הממולח, הסוחר
 אדם על תראה נוקשות רווחים. לו מביא
 קשיים לו יש ומשעמם. חסר״גמישות יבש,
הסביבה. עם תיקשורת ביצירת רבים

 ובתון סביבכם מתיחות מרגישים אתם
 איזושהי שתהיה מבלי ולמעשה עצמכם,

 להרגשה ברורה סיבה
 לידי בא זה הקשה.

ש במקום בעיקר ביטוי
 ובקרב עובדים אתם בו

 עם קשרים המישפחה.
 את 'משפרים ידידים

להת ועוזרים ההרגשה
 19ב- אי־השקט. על גבר
ל לצאת רצוי 20וב-

 להישאר ולא בילויים
 עלול 22וב- 2ב-ג בבית.
 עובדים עם או הביס עם סיכסיד לפרוץ

 בקרוב. לכם צפויה נעימה הפתעה אחרים.
* * *

 מגחמה לפניכם. עומד קל כל־כך לא שבוע
 ה־ בין לסבול עלולים שוב אתם בריאותית

מה־ בחודש. 20וה־ 18
 הנסיעות 24וד עד 22

עבורכם, בטוחות אינן
 תתעקשו אז ודווקא

שתיכ־ נסיעה לבצע
 הקריירה בשטח מתם.
 מעניינת הצעה צפויה

 לחשוב כדאי ומושכת.
 גם ברצינות. כך על

 תוכלו הכספי בשטח
מצבכם. את לשפר כרגע

 ומקובלת, שיגרתית אינה זאת לעשות הדרך
 רחוק. לטווח ובטוחה יציבה היא אבל

* * * ־*
 זהירים מאוד להיות תצטרכו אלה בימים

 אתם הכספי. בתחום שקורה למה ורגישים
 צעד לעשות עשויים
 עצום. לשיפור שיביא

 להיות מוכרח זה אבל
 הגיוני שיקול מתוך

 שנעשה מה כל ואיטי.
 ההרגשה ולפי בחיפזון

 לגרום עלול החשק או
 לא רב שזמן לצרות,
 מהן. לצאת תצליחו
 טח - החברתי בשטח

 מעמיתים אנשים לכם,
 כל את כעת להגשים תוכלו בחברתכם.
האחרונה. בתקופה לכם שהיו הטישאלות
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 מומלץ לא מסוכן. יום הוא בחודש ג7ה־
 בו שיש אחר דבר כל או טיול לנסיעה, לצאת
 ב־ 18מח־ רק סכנה.

 תחלוף. הסכנה צהריים
 צפויות הכספי בתחום
 מאמון כתוצאה בעיות

 שאי־אפשר - במישהו
 לב שימו עליו. לסמוך
 19ול־ ג8ל־ בעיקר

שנית הבטחות בחודש.
 אינן ימים באותם נות

פגי להתקיים. עומדות
 חדשים מכרים עם שות

ו לרוגז להביא יכולות 22ב־ או 21ב־
 יעבור. זה אבל בלתי־מוצדקים. התפרצות

★ * ★
 17ב- בעיקר טוב, לא להרגיש עלולים אתם

 על להעמיס ולא לנוח רצוי בחודש. 18וב-
מה־ מדי. יותר עצמכם

 תרגישו בחודש 22
 לא עדייו אך הקלה,
 הכובד הרגשת עוברת

 המאפיינים והבדידות
האחרון. החודש את

ב המתחילים קשרים
 להיות יכולים זו תקופה
 לא אך מלהיבים, מאוד
ימים. שיאריכו נראה

 נראית הכספי בתחום
 מזל בני בחודש. 23וב־ 22ב״ התקדמות

 בחודש. 23ב- לעזרתכם יזדקקו מאזניים
★ ★ *

 בגלל בעיקר טוב, אינו עדיין הבריאות מצב
 מבני- מישהו שרויים. אתם שבה המתיחות
 הגורם הוא המישפחה

 ודאגה, לעצבנות לכם
 עליכם יהיה - אולם
 לעצמכם, יותר לדאוג
מת שהבריאות נראה

 נחלשים. ואתם ערערת
עוב אתם שבו במקום

 ב־' מעוניין מישהו דים
 קינאה אבל קירבתכם,

 מעכבת אתר אדם מצד
 להתחיל האפשרות את

 לנוח רצוי 21וה־ ג8ה־ בין חדש. בקשר
הרועשת. הסביבה מכל קצת ולהתרחק
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 מתקדמים, הזמן כל אתם המיקצועי בתחום
 במישרין קשורים שאינם עניינים אבל

את מדאיגים לעבודה
 לכם מאפשרים ולא כם

 במה כראוי להתרכז
 21ה־ עליכם. שמוטל

 מאוד, רגישים 22וה־
 ואם גבוה, יהיה המתח
 אפילו כדאי - אפשר

ו אחר מישהו להחליף
 אבל תפקידו. את למלא
 יומיים לקחת עדיף

 23מה- ולנוח. חופשה
 תהיה הרומנטי בתחום נעים. יותר יהיה
 אריה. מזל בני אצל בעיקר הצלחה, לכם

★ ★ *
 לקשיים להביא עלולה בן־הזוג מצד בזבזנות
 טוב במישפחה. למתח מקור שיהיו כספיים,

 את כעת להפשיר יהיה
 ביקור על־ידי האווירה

משותפים, ידידים אצל
ה־ בחודש. 2וב־נ 22ב״
 אינם בחודש 18וה־ 17

 או לנסיעות מתאימים
 23ב־ חשובות. לפגישות

 היכרות צפויה 24ב־ או
 אבל ומיוחדת. חדשה

מ להיזהר צריך כאן
מוש מדי יותר להיות

 מזל בני הראשונה. מההתרשמות פעים
 בחברתכם. מעוניינים סרטן ובני בתולה

★ ★ ★
 קשת מזל של האחרון בשבוע שנולדו אותם

 ולא מתמיד זהירים יותר להיות יצטרכו
 יסתדר שהכל לסמוך

 להתרחק צריך איכשהו.
 צפויה שבו מקום מכל

ב עיסוק אלימות.
 להיות עלול ספורט
 וב• 17ב- בעיקר מסוכן,

 בשטח בחודש. 18
 יותר תהיו העבודה
 22וב- 21ב- מרוצים
 חדשות הצעות בחודש.
 שהפעם ויתכן יושמעו,

 בתחום ברצינות. כך על לחשוב כדאי
מתמיד. יותר מושכים אתם הרומנטי
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 הערה כל רגישים, יהיו בחודש 18וה־ 17ה־
 שתימשך למריבה לגרום יכולה לכם שיעירו

 שיהיה מבלי רב, זמן
 לשנות או לתקן אפשר
 להתעלם כדאי דבר.
 יחסוך זה להגיב. ולא

 או 21 ב־ בעתיד. בעיות
 תיהנו בחודש 22ב־

ה משמחת, מידיעה
 הגרים באנשים קשורה
 24ב־ או 23ב־ בחרל.

עבו על לשבחים תזכו
לעצ שביצעתם, דה

ה בגלל בעיקר ישתלם, זה שביניכם מאים
 בקשר. להתחיל מעוניין מישהו הכספי. רווח

* * *
 מאפשרת ואינה אתכם מעסיקה העבודה

 לא אנשים אחרים. לעניינים להתפנות
 את לקבל מוכנים

 כל או שלכם הרעיונות
 המתינו לשינוי. הצעה

ב 24ה- עד לפחות
 את תמצאו שאז חודש,
 שיהיה המתאים האדם

ו לכם להאזין מוכן
הצעותיכם. את לקבל

מצב הבריאות בתחום
 כי אם משתפר, כם

 לקחת שלא רצוי עדיין
 אתם הרומנטי בתחום מד*. יותר עצמכם על

 מחודש. או חדש קשר צפוי מקובלים. יותר
* * *

ד סביב מיוחדת רגישות יגלו בני־הזוג  17ו
 ולנסות בחברתם לבלות כדאי בחודש,

 שרצת־ להם להסביר
והיכ בחוויות כעת כם

 וה־ 18ה־ חדשות. רויות
 די יהיו בחודש 19

 להוריד תצטרכו קשים
 על־ידי מהכובד מעט
בי של במקומות בילוי

 שנעים ידידים עם דור
 לאמנים בחברתם לכם

 הצלחה צפויה שביניכם
 רעיון כל אלה, בימים
 להתקדמות. ויביא ברצון יתקבל מקורי
.22וב־ 21ב־ להצליח תוכלו הרומנטי בשטח

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב




