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החודש: מזל

 השלישית האצבע
סודות לת מגלה

 אוהב מוחצן, אש מזל הוא אריה מזל
 להתעלם אסור במרכז. להיות להתבלט,

 בכף־היד מיוצג הוא דווקא מנוכחותו.
 הפנימי עולמו את המבטא שלה חלק באותן

 למזל שמייחסים זה אין האדם. של והנסתר
 הוא ההיפך לו. מתאים שאינו איזור אריה

 מראהו שמלבד כן על מלמד זה הנכון.
 כדאי הקנקן, של והמושך המבריק החיצוני

בתוכו. גם להציץ
 זהו כישרונות. בשפע מבורך אריה מזל

 דבר, כל כמעט לבצע המוכשר יצירתי מזל
 כוח- די מעצמו לדרוש יצליח רק אם

התמדה.
 נקראת הקמיצה, השלישית, האצבע

 אצבע־ או אצבע־אפולו הכירולוגיה בשפת
 בכף־ אריה מזל את מייצגת זו אצבע השמש.

 גם הנקראת שמתחתיה, הגיבעה וכן היד,
זה. בשם היא

 על מלמדות השלישית והאצבע הגיבעה
 טוב, טעם אמנותית, יכולת ליופי, אהבה

 כוחות־ לאנשים, קשר חזקה, אינטואיציה
 אם גם עושה שאדם הפעולות וכל יצירה

ולמניעיהן. לסיבותיהן מודע אינו
 מלאת- הנראית בינוני, בגודל גיבעה

 הטיפוס את יבטאו טובה, וקמיצה חיים,
 אצל יימצא זה אם גם אריה. מזל של החיובי

 בו שיש סימן זה, למזל משתייך שאינו אדם
 השליליות או החיוביות מתכונותיו משהו

אריה. מזל של

 הכירולוגים אצל היא עתיקה מסורת
 לאצבע השלישית האצבע את להשוות

 הוא באורכן השיוויון (המורה). הראשונה
 עצמי, בטחון בעלת מאוזנת, לאישיות סימן

 נכונה עצמית הערכה ובעלת אמון מעוררת
 לעשות לי משתלם האם סבירה. וגאווה

אנשים על״ידי הנשאלת השאלה זוהי זאת!
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שלהם. השיפוט יכולת ועל האינטואיציה
 כף״ כלפי פנימה, הנוטה אצבע״השמש

 בחיי- תמידיות אכזבות על מספרת היד,
 מסוגל אינו למוד־סבל, כזה, אדם הרגש.
 להתכחש ומעדיף ריגשותיו את לחשוף

לקיומם.
 יכול שהפרט באופן - לכסף עזה תאווה

 - יפים ובחפצים בלוקסוס עצמו את להקיף
 וחזקה ארוכה התחתונה כשהחוליה קיימת
העליונות. החוליות משתי

לראשו בהשוואה ארוכה שלישית אצבע
שה לאותם טובות מבשר סימן היא נה

 יחסי־ הקל. בבידור קשורה שלהם קריירה
פירסום. מכירות, ציבור,

מש טביעת-לולאה עם ארוכה אצבע
 תמיד נמצא בעליה לגמרי. שונה מעותה
 כדי ותשומת־לב, תישבחות אחר בחיפוש

 של הסמויה הרגשתו על עצמו את לפצות
לע ומשתוקק מתרברב הוא אי״התאמה.

 מתפאר שהוא כך על-ידי גדול, רושם שות
 די לא ואף ונוצץ. רעשני בסיגנון ומתלבש

 כספו את לסכן מתעקש הוא - בכך
וספקולציות. בהימורים

 בעיקר מאוד, קצרה שלישית אצבע
 לבעליה מאפשרת לא לראשונה, בהשוואה

 בין נינוח ולהרגיש חופשי באופן להופיע
 אין שלאדם כך על תצביע כזו אצבע אגשים.

ואמנותיים. יצירתיים לעיסוקים כישרון כל
 אדם על מצביעה לאמה דבוקה קמיצה

 ושאינו החברה, או הבית במסורת הקשור
עצמאיות. דיעות בעל

 חשיבות האצבע מסתיימת בה לצורה
 הדבר השולט, הוא העליון כשהחלק רבה.

 כישרונות ועל אינטלקטואלי כיוון על מראה
 יהיה זה שחלק חשוב כלומר: אמנותיים.

 של האחרות החוליות שתי מבין הארוך
 מראה זה החוצה, פונה זה כשחלק האצבע.

 טובה ויכולת־אבחנה לאנשים סקרנות על
 אם־ כישרונות מראה חרוטי קצה לגביהם.
 - בקו הקשור וכישרון ליופי חוש נותיים,
ארכיטק עיצוב, מודלים, שירטוט גזירה,
רב. ודמיון טורה

 אבל לאמנות, נטיה על מראה מרובע קצה
 יוכל זה אדם מדי. מודגש המעשי הצד

 ומרשימה מכובדת בצורה ולחיות להרוויח
 - מתרחב קצה החומריים. הישגיו בזכות

 לאמץ יתעקש לא הוא אך אמנותי, כישרון
 כקודמו, הוא, גם כמיקצוע. האמנות את לו

יותר. ומכניס מעשי לכיוון לפנות יעדיף

 האצבע לכיוון מתכופפת קמיצתם אשר
מפ בהגנה. תמיד הללו (האמה), השניה
 יסתיים יאמרו או שיעשו מה שכל חדים

הש אינסטינקט באי-נעימות. או באובדן
 אך בכולנו, כמעט חזק הוא עצמנו על מירה
 מוגזמים, למימדים צומחת זו תכונה אצלם

על סומכים אינם הם למציאות. קשר ללא
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 רבים, דברים לומר אפשר הבא השבוע על
 ולבני - משעמם שיהיה לא אופן בשום אך

הח אולי זה טלה מזל
אחד, מצד ביותר. שוב

 מרץ מלאי חשים אתם
לב לטייל, לצאת ורצון
 מהצד וליהנות; לות

ת מיני כל קורות השני,
 שלא מרגיזות, קלות

 מה את לבצע מאפשרות
הרגע. באותו לכם שבא

 לא באוגוסט 3וב- 2ב־
 הטוב דבר. לתכנן כדאי

 משחו ולנוח. שקט במקום להישאר ביותר
 הרומנטי. בתחום לפתע להשתנות עומד
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 שביעות- חוסר של והרגשה כבד מצב־רוח

 לאט. יותר הכל לעשות לכם גורמים רצון
ל וצריך מרץ לכם חסר

 כדי כוחות יותר השקיע
 המובנים דברים לבצע

שו מכשירים מאליהם.
להת עלולים בבית נים

 חשובים חפצים קלקל,
 עלול זה - לפתע יעלמו
 אלא ביוקר. לכם לעלות
 לפחות לחכות שעדיף
מוצי שאתם לפני חודש
יו מאוחר כספים. אים
 יותר.זול. יהיה והתיקון תימצא, האבידה תר

 אכזבה. יגרמו ומלהיבות מיקריות פגישות
* * *

 ־ ביקור או נסיעה שתיכננו תאומים בני
 לפי מסתדר לא דבר שום בעיכובים. יתקלו

המת אנשים התוכנית.
 לביקור לבוא כוננים

 או התאריך, את ישנו
 זה כל זהותם. שתשתנה

 יעזור ולא מתח יוסיף
המ ההרגשה. לשיפור

 להתקלקל עלולה כונית
גדולות. הוצאות ולגרום
 כל לפני יסודית בדיקה
 את למנוע עשויה נסיעה

במקום־העבו־ הבעיה.
 את ולבצע דיעה להביע לא רצוי דה

דבר. לומר למישהו לאפשר מבלי עבודתכם,
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 דאגו־ בראש עכשיו יעמוד הכספי התחום
ולהו להסתכן שאפשר הרגשה קיימת תיכם.

 אל לתקציב. מעבר ציא
לשות להיכנס תתפתו

 עיסקה לבצע או פות
 שמתחיל מה כל חדשה,

ע הקרובים בשבועות
ביוקר. לכם לעלות לול

המ את להשאיר כדאי
 ולבצע שהוא, כפי צב

שבו בעוד רק השינויים
ה בתחום אחדים. עות

 להתחיל עומדת רומנטי
 ומבטיחה. מעניינת מסעירה, חדשה, תקופה

 יציב. המשך מבטיחות חדשות התחלות
* * *

 זה בילבול. תרגישו באוגוסט 4וה״ 1ה־ בין
 בקרוב חשובות. החלטות להחליט הזמן לא

 לא חשוב, שינוי תעברו
 להחליט צריכים אתם
לק לדברים תנו עליו.
 שהחיים ספק אין רות,

 לעת קודם. כמו יהיו לא
לש מאוד חשוב עתה
 בתחום סודיות. על מור

 נתונים תהיו הרומנטי
הצו בגלל בקונפליקט,

 חדש. קשר להסתיר רך
 אלה. בימים המתפתח
 עיניים בשבע עצמכם על להשגיח תצטרכו

 בסודכם. אחרים אנשים מלשתף ולהתאפק
* * *

 מסוגרים, מרגישים אתם קלה, לא התקופה
 האנשים שדווקא נדמה ועצובים. בודדים

 ביותר אליכם הקרובים
 את להבין מוכנים אינם

אכ גורם זה בעיותיכם.
כש סוף־סוף, כי זבה,

 להיעזר צריכים אתם
מוצ אינכם במישהו,

הברי קשבת. אוזן אים
ותצ טובה, אינה אות

מנו על להקפיד טרכו
ו נכונה, תזונה חה,

בריאים. יותר הרגלים
 בקרוב, להשתנות עומדים קישרי־ידידות

תגיע. יותר טובה ותקופה יתהדקו הקשרים
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 לבסס כדי לנצל כדאי הקרוב השבוע את
 חיובי, כיוון מסתמן הכספים. ענייני את

מתאי קשרים ובעזרת
 דרך למצוא תוכלו מים

הכל מהקשיים לצאת
מצב את ולשפר כליים

אנ להרחיק עדיף כם.
 שיתפתם שאותם שים,

ו בתוכניותיכם, בעבר
 חברים תחתם למצוא

 בתחום יותר. מהימנים
אי־ תיתכן - הרומנטי

מבו והרגשת נעימות
 זה לא בלתי-זהירים. דיבורים בגלל כה,

 לפעול. השני לצד לתת וכדאי ליוזמה, הזמן
* * *

 להיווצר עלול עובדים אתם שבו במקום
 עם או אחרים. עובדים לבין ביניכם מתח

 עכשיו תוכלו הממונים.
 את לקדם כדי לפעול

תפ להשיג או מעמדכם
 אולם מעניין. יותר קיד
 זהיר תיכנון דרוש כאן

 כל ושקט. עדין וטיפול
 יגרום בגלוי שייעשה מה

הס כל עם למילחמות
 מארצות ידידים ביבה.

ב קשר ייצרו אחרות
טל או מיכתב אמצעות

 שיגרום בקרוב. צפוי מפתיע ביקור פון,
 בני־זוג. להחליף רצוי לא כרגע להתלבטות.

* * *
 הם אם בעיקר - חדשים במקומות הצלחה

 החלפת או חדש מיקצוע ללימוד קשורים
 נסיעות המגורים. מקום
בקרוב, צפויות רבות

 ודחיות תקלות ייתכנו
בכם. תלויות שאינן

ש נראה בסה״כ, אבל
 תהיה הקרובה התקופה
 3ה״ ומועילה. מעניינת

 יגרמו באוגוסט 4וה־
 לבין ביניכם קונפליקט

 בני- או קרובי-מישפחה
 5מה״ כבר אך זוג,

 בעיות וללא יותר טוב ייראה הכל בחודש
לכם. יעזרו וטלה אריה מזל בני מיוחדות.
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 רבות. לדאגות גורמות הכספי בתחום בעיות
 יותר לכם שיש לפתע, מתברר זו בתקופה

שתיכ־ מכפי הוצאות
 קרובי־מישפחה מתם.
 אולם עזרתם. את יציעו

 תמצאו קצר זמן תוך
 גם מכסים עצמכם את
 עדיף הוצאותיהם. את

מ מעיסקות להתרחק
 באוגוסט מה־ג זה. סוג

 יותר ליהנות תתחילו
תוכ הרומנטי מהתחום

 עם משותף לטיול נית
 לבטוח אין מצב־הרוח. את ישנו בן־הזוג

 מזמן. לא התחדש עימם שהקשר בידידים
* * *

 מכרים לפגוש לכם יוצא שוב זו בתקופה
 התנאים נותק. עימם שהקשר וידידים,
 קשר יצירת מזמינים
 יתברר אולם מחודש,

 משדרים שאינכם לכם
 שוב יותר הגל. אותו על

לאנ להתקרב לנסות
עוב אתם שעימם שים
 שבסביבתם או דים

 6וה־ 5ה״ חיים. אתם
לנ מתאימים באוגוסט

 בילוי, או טיול סיעה,
מהתנה להיזהר יש אך
 בני מבוקרות. שאינן ומתגובות פזיזה גות

 בסביבתכם. יהיו ומאזניים תאומים טלה,
* ★ *

 עומס־ על להתגבר מצליחים אינכם עדיין
 על שלקחתם המשימות כל ועל העבודה

 ללכת תנסו אל עצמכם.
 דברים אם הזרם, נגד

 ואינם מצליחים אינם
מן - זזים  לא שזה סי
 לידי להביאם הזמן
 להמתין עדיף סיום.

 ילך הכל ואז זמן־מוז,
 ללא וכמעט בקלות
באו 4וה־ 3ה־ מאמץ.

 שבהם ימים יהיו גוסט
 שלכם כושר־השיכנוע

 יותר אליכם יימשכו השני המין ובני יעלה.
הפתעה. לכם נכונה הכספי במישור מתמיד.
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