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החודש: מזל

דגים

ללכת
ביו הקבוע הדבר הן טביעות-האצבעות

 הציפורניים גבעות, קווים, היד. בכף תר
 לא הטביעות אבל להשתנות, יכולים והעור
 אין האחרון. היום ועד הלידה מיום ישתנו
 אצל אפילו זהות טביעות״אצבעות למצוא

 מדוע להבין אפשר לכן זהים. תאומים
 בטביעות־ כולו העולם בכל משתמשים

 כפות״ידיים קוראי זיהוי. כסימן אצבעות
 מעקב לצורך האצבעות בטביעות נעזרים

ו האדם של וחסרונותיו מעלותיו אחר
באישיותו. הבולטים המאפיינים

 עיקריות, צורות לחמש להתייחס מקובל
 וריאציות. סוף אין מהן אחת כשלכל
 כמו היא העיגול. היא לזיהוי הקלה הטביעה

 הקווים ויתר קטן, עיגול שבמרכזו גלגל
מתרחבות. בספירלות אותו מקיפים

 אלה לזהות. קל זו שביעה בעלי את
 כפי נוהגים הם והחלטיים. חזקים טיפוסים

 יכולים הם להם, שבא ואיך מרגישים שהם
 נושאים ולתפוש מבריק מוח בעלי להיות

לתפוש. קשה רגילים שלאנשים

 בעל פושע למשל, לרעה. מנוצל זה לעיתים
 שיש מזה מסוכן יותר יהיה זה מסוג טביעה

 מעין שטביעה אמן, לעומת חלשה. טביעה לו
 מיהו תראה כף־היד כישרונו. את תדגיש זו

 שליליות תכונות ידגישו והטביעות האדם
חיוביות. או

הלולאה
 אחת מנקודה יוצאים הקווים בלולאה

 אנשים מאפיינת זו צורה לולאה. בצורת
 תגובות ובעלי מחשבה מהירי זריזים,

ונכונות יכולת להם יש מהירות. ריגשיות

המש לנסיבות במהירות עצמם להתאים
 רב״צדדיים הם מפונקים. אינם הם תנות,

לת ומוכנים וחברותיים, מעניינים ביותר,
לחברה. וממירצם מזמנם רום

הנמוך הגשר
 סימן זהו גבנוני. גשר כמו נראה זה דגם

 אמונותיו בריגשותיו, ספק המטיל אדם של
 מסוגל אינו הוא אחרים. אנשים של ורגשות

 אדם זהו אחד. ובאף דבר בשום אמון לתת
 באופן ריגשותיו את עוצר הוא ומופנם. עצור
 מעצמו. אפילו מחשבותיו את ומסתיר חמור

 עניין לגבי ריגשותיו את לבטא ירצה אם גם
 החיים על השקפתו מסוגל. אינו הוא כלשהו,

 מועטה וסבלנות מועט זמן לו ויש חומרנית,
 שיגיונות או ואווריריות עליזות לכמיהות
 ואי- עקשן הוא חסרי-חשיבות. וחלומות

מדעתו. להזיזו אפשר

ה הגשר ס הג
 מהעובדה הגדרתה את קיבלה זו צורה

 לאוהל, הדומה זקוף, מרכז לה שיש
 ניתן אותו. מקיפים הנותרים כשהקווים

 אנשים של בידיהם כלל בדרך בה להבחין
 מאוד. ואימפולסיבי מתוח רגיש, אופי בעלי
 המנטליות התגובות הלולאה, בדגם כמו

הט בעלי כמו מהירות. שלהם והריגשיות
 ומתוחים דחוקים נעשים הם העגולה, ביעה

 או כישרון בעלי הם רבים במיקרים לעיתים.
 עיסקי ולכל למוסיקה הערכה לפחות

והבידור. האמנות
המשולבת הצורה

 שתי בתוכה משלבת לרוב זו צורה
 כפות- קוראי ביניהן. השזורות לולאות

 לאישיות סימן שזהו בדיעה מחזיקים ידיים
 יותר בעלי אנשים יש ומסובכת. מבולבלת

 אפשר באצבעותיהם. טביעה של אחד מדגם
 שבשאר בעוד ובאגודל באצבע עיגול למצוא

שהת הדבר משמעות לולאות. האצבעות
 העיגול את המאפיינות הבסיסיות כונות

 חשיבות יש בשלמותן. מתמזגות והלולאה
 או זו טביעה תופיע אצבע באיזה לדבר

 היא שאותו תחום אצבע לכל אחרת,
 המורה באצבע העיגול טביעת מסמלת.

אי וניהול, אירגון כושר על תראה למשל,
וחזקה. עצמאית שיות
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 והמתיחות קל לא עדיין מצב־הרוח אומנם
בהקלה. תרגישו השבוע אך חלפה, לא עוד

 תמיכה מקבלים אתם
שעי מאנשים ועידוד

ודוו מגע, לכם יש מם
 מיקריות פגישות קא

עוז מיקריים ומכרים
 המורל את להעלות רים

 לא בהחלט זו. בתקופה
 באנשים לבטוח רצוי
בחופ לדבר כדי עדי

שהש דברים על שיות
 לכם יש להם. יפה תיקה

 אנשים בבעיותיכם ולשתף אמון לתת נטיה
לבעיות. לגרום עלול זה - מכירים שאינכם

* * *

ם די חשים אתם בי  ידידים ובודדים. מאוכז
ם לעזרה ציפיתם שמהם  ברגע מתחמקי
ם באמת שאתם  זקוקי

תם להם. ם א ת מאבדי  א
ם הסבלנות ב ומתלבטי

ה מתעורר לעתיד. קשר
העבו את לשנות צורך

 בעיסוק להתחיל או דה,
 אינכם כרגע חדש.

 יודעים ואינכם מוצאים
ם מה  גם זה לכם. מתאי
שינו לביצוע הזמן לא

כ להמשיך כדאי יים.
א שיגרה  שאליו הכיוון מה תדעו הזמן ובבו
ם הרומנטי בתחום תפנו. ת מבולבלים. די א

* * *
 קצת מתחילים עובדים אתם שבו במקום

 הבילבול אבל יורדת, המתיחות להירגע, *.
סביבכם האנשים גובר. 1

 הם מה יודעים אינם
 להביא עלול וזה רוצים,
 נכון לא לביצוע אתכם

 כל לפני העבודה. של
 כדאי חשובה החלטה

 אל הבוס, עם להתייעץ
אח עצמכם על תקחו
 ובשבת בשישי ריות.
כו ולאגור לנוח כדאי
עד 16ה״ לקראת חות

 ומעצבנים. קשים די שנראים בחודש. 18ה־ *
עומדת חדשה ידידות £
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בקרוב. להתחיל

 קשה בעבודה יום מדי המתעוררות לבעיות
תם פיתרון. למצוא  שכל מרגישים א

 עליכם נופלת האחריות
 לחלק שאפשר מי ואין
ת עימו  יותר העומס. א
ל לכם מתחשק מכל
 לנסיעה ולצאת ארוז

 יפתור לא זה קצרה.
 את לתכנן תוכלו דבר.

 אך הקרובה. נסיעתכם
ם אינו מרס חודש  מתאי
מע בריאות ענייני לכך.

ם  עליכם אתכם. סיקי
 בעצמכם. גם ולטפל חולה. באדם לטפל

 ידידים. לביקור לצאת מומלץ ושבת בשישי
* * *

 - כעת אתכם מעסיקים כספים ענייני
 אחר, במקום נמצאות המחשבות למעשה

 מטילים מה משום אבל
 לכספים אחריות עליכם

 ב- או ג2ב״ אחרים. של
ידי תקבלו בחודש 13
 מיכתב או משמחת עה

 תמהרו אל אבל מחו״ל.
 שייוודע ממה להתלהב

להש עוד עלול זה לכם,
לי פעמים. כמה תנות

מע עבודה או מודים
, זמנכם, רוב את סיקים

 די מרגישים שאינכם משום קל לא זה
 לכם. להציק שבות ישנות מחלות חזקים.

* * *
ם זו בתקופה  השני המין בני את מושכים את

 זו למעשה אבל חדשים. בקשרים ומתחילים
 אפשר שבה התקופה לא

 רציניים קשרים לפתח
ם ויציבים. פשר. א
 או בקלילות תתייחסו

ל שלא הקפידו לפחות
ם מה הראות ת מרגי א

 בחודש 15וב־ 14ב־ שים.
תם  ליהנות עשויים א

סי מיוחדת מפגישה בנ
 זה אבל מוזרות, די בות
מצב־ את שישפר מה

ם במכשירים טיפול הרוח.  דורש ביתיי
ה לכם יש מירבית. זהירות טי להיפגע. נ

0 מאזניי
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 בעיקר מוקדשים יהיו בחודש 13וה- 12ה־
 על לשמור כרגע קשה אבל הרומנטי. לתחום

 מאוזנת בצורה הרגשות
רעו די האהבה חיי -

 בתקופה כצפוי עים,
 קרוב שהיה אדם כזאת.
 קשר שוב ליצור ינסה
 להחליט קשה די ויהיה

לי תוכלו לנהוג. איך
 אם רק מהפגישות הנות
 לזמן הנאה שזוהי תדעו
 החודש בסוף קצר,

חשוב. מיפנה יתחולל
 לגרום עלולים אחרות ארצות עם קשרים

 בחודש. ג8ל־ 16ה־ בין ביחוד לאכזבה,
* * *

ם שבי במקום  להסתייג כדאי עובדים את
תם ם מאו  משום אלה וחביבות. ידידות המגלי

ם מה  גם אתכם. מסכני
ם אם ל מתכוונים אינ
 שלכם הרגש חיי כך.

 להשתנות, מתחילים
 חדשה חברה סביבכם

לאט־לאט  לכם יוצא ו
 מסוג אנשים להכיר

אי חדש. ת לנצל כד ה א
 לבילויים לצאת תקופה.

ם ולהיזכר ש בתחביבי
ב חשובים כל־כך היו

אי עבר.  בהם ולעסוק ללמוד לשקול כד
ת להפוך הזמן במשך ברצינות. א  למיקצוע. ז

* ★ *
 די סביבכם שקורה מה קלה, אינה התקופה

 להיגררות בנויים לא אתם ומדאיג, מבלבל
 בדרך האירועים. אחרי

ב שולטים אתם כלל
 הכל כרגע אבל מצב,

 מגורים ענייני השתנה.
ב ומרגיזים, מטרידים

 מה ברור לא עבודה
 אתם ומה מכם רוצים
לעשות. רוצים בעצם

ולהת מלריב הימנעו
בש ביותר הטוב ווכח,

ב לתכנן הוא בילכם
 בתחום לשינויים ולהתכונן העתיד את שקט

בסוד. להישמר חייבת תוכנית כל העבודה.
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ם מבולבלים, די תהיו 13וב־ 12ב־ ת  עלולים א
ת לשכוח ת א בד או המפתחו  חפצים לא

 שאתם יתכן חשובים.
בהתלבטויות, נתונים

או נסיעה, על חושבים
האינ עם מתנגש זה לם

ם בעבודה. שלכם טרסי
 אבל נסיעה, לתכנן טוב
אפריל. חודש לפני לא

ם ם העבודה במקו ת  א
ונ קידום. לפני עומדים

א סיעה להזיק. יכולה ל
ם ידידים  פועלים אינ

 כלום. לעשות אי־אפשר כרגע לטובתכם.
ם לשתף לא לפחות ת ם או  החשובים. בדברי

* * *
 אתם לדאגות, גורם הכספי התחום

 אל אי-הבנות, בגלל ומסתבכים מסובכים
באנ אמון לתת תמהרו

 פני שמעמידים שים
מצב למעשה, ידידים.

 דאגה, מעורר לא כם
 החודש סוף עד אבל

הבע להמשך תתכוננו
 שאינכם מפני רק יות

 את להסביר דואגים
הנכו לאנשים עצמכם

 תהיה מאוד בקרוב נים.
 לשנות אפשרות לכם
 כך על לחשוב כדאי העבודה, מקום את

 לשיגרה. לא לשינוי, זקוקים אתם ברצינות.
★ * ♦

ם ת ם א לי  רק אבל טוב. יותר להרגיש מתחי
ת מלבד הפיסית. מהבחינה א ם ז ת  די חשים א

ם מבולבלים. ה התחו
זהיר, טיפול דורש כספי

ם זו בתקופה ת  יכולים א
ש טעויות כמה לבצע
 תעשו אל ביוקר. יעלו
 עם להתייעץ מבלי דבר

 רגליו ששתי מישהו
הי הקרקע. על עומדות

 יהיו והשבת השישי מים
ם בעיקר נעימים, תכ א

 או ביקור טיול. ננתם
 לכם. נעימה שחברתם אנשים עם פגישות

היו בחודש ג8ה־ עד 16מה־ ם י קשים. ימי
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