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החודש: מזל

טלה
 אגוור
סודות מגלה

ח שלה, מזל שליט מרס(מאדים), לכוכב
וקש מיקומו .באסטרולוגיה מרובה שיבות

 לאסטרולוג יאפשרו אחרים כוכבים עם ריו
חלי או חכם פחדן, אמיץ, האדם אם לקבוע

הע כזה או מתמיד, חרוץ הגמור; ההיפך לה
 שוחר אחת; ובעונה בעת מלאכות באלף סוק
 רצון בפני וכנוע מתפשר ותרן, או ומדון ריב
 איזורים מיספר קיימים היד בכף משלו. חזק

מכו החשוב הנציג מרס. לכוכב המשוייכים
האגודל. הוא לם

 לאופי כזו ערן בעלת חזות מעניק האגודל
להס יהיה אפשר שלעיתים עד ולאישיות,

 בלבד האגודל של מעמיקה בבדיקה תפק
לצו נתייחס אם האדם. סוג את לקבוע כדי
לאור בהתאם האגודלים של השונות רות
 לגלות נוכל הכללית, וגיזרתם גמישותם כם,
מחזיקיהם. מסתירים סודות אלו

 הסקציה סקציות. לשתי מחולק האגודל
 מייצגת זו הציפורן; את הנושאת העליונה

 האורך: ההגיון. את השגיה, כוח-הרצון. את
 בנקל נסחפים קצר אגודל בעלי אנשים

 ניתן בראשם. שולט וליבם בריגשותיהם
 מ- במהירות עוברים והם בנקל, להרשימם

 הם שבה לחברה בהתאם לדיעה דיעה
יכולים ואינם ההחלטה עליהם קשה שוהים.

 נכנעים הם כלשהו. בוויכוח לנושא להיצמד
 ללא מהם בחלשים שולטים אך לסמכות

 בא אינו לפעול הרצון יתירה. התחשבות
 לתת חייב מבחוץ מישהו או משהו מתוכם,

לפעול. מוטיבציה להם
 את נכיר יפה, ומעוצב ארוך האגודל אם

 מחשבה, בהירות בעל העקשן, הטיפוס
 בריאה מחשבה הרבה עם מוגדרת אישיות

 הנוער מנהיג נולד הוא ויכולת״ריכוז.
 מן יוצא באופן ארוך כשהאגודל להצלחה.

 הטיפוס שתלטנות על מצביע הדבר הכלל,
 הדורך הרודנית, האישיות ובעל המתערב

 חפצו את ומשיג אחרים של גוויותיהם על
דרך. בכל

 קרוב ומוחזק במיוחד גבוה הקבוע אגודל
 קמצנות לומר שלא - סגירות על מצביע ליד

 שאפשר כפי רכושני. ומזג כספים בענייני -
 נוטים - אגודל של זה סוג עם אנשים לצפות,
 לעצמם. שלהם מה וכל עצמם את לשמור

 למצבי- עצמם לסגל מועטים רצונות להם
״ האחרים. של ומאוויהם הרוח

 רצון- אלה לאנשים וישר: נוקשה אגודל
 ועקשנות חזקה התנגדות מגלים הם ברזל,
 מישמר מחזיקים הם כלשהו. מיכשול בפני
 וכל דבר כל ושופטים ריגשותיהם על חזק
 והשכל ההגיון של והבהיר הקר באורו אחד

 פר- בדבר סודיות עד שמרנים הם הישר.
 הם בדרך־הטבע שלהם. שיות״האהבים

 בעשיית כשהמדובר וזהירים איטיים קצת
 או ידידות של קשר יצרו הם אם אך ידידים.
 וניתן אחוז במאה נאמנים הם שותפות,

 הבטחות כל יבטיחו לא הם עליהם. לסמוך
 הם כי בהן, לעמוד שיוכלו בטוחים אינם אם

כבעליהם. הן שמילותיהם בעובדה מתגאים
 מצביע בפירקו: הגמיש המתכופף האגודל

וס ויכוחים מהומות, מתעב שבעליו כך על
 השלום למען דבר כל עם ישלים הוא צינות.

 פשוש הוא חם, לב ובעל אדיב וההרמוניה.
למזו או לסימפטיה לבקשה לסרב יכול אינו

 על־ מנוצל תמיד הוא זו סיבה ובגלל מנים,
 יש אצבעותיו. מבין נמוג הכסף אחרים. ידי
 שהוא במשהו נתקל הוא ואם מעודן, טעם לו

 יכול אני האם לשאול נעצר הוא אין בו חפץ
 אין אותו. קונה פשוט הוא לעצמי. להרשות

 קדומה. דיעה בעל הוא ואין אופק צרות בו
 אלה ועל הקטנות שגיאותיו על מביט הוא
 קלילה. וסלחנות בסובלנות האחרים של

 כמו להרגיש ומסוגל במהירות מסתגל הוא
 יש חדשה. במדינה או בעיר בשכונה, בבית

 הסוגים מכל אנשים עם להסתדר כישרון לו
 מגלה לאחור המתכופף האגודל והמינים.
 כישרונות של קיומם קרובות לעיתים

היכו בגלל אולי מישחק, ויכולת אמנותיים
הזולת. עם להזדהות החזקה לת

האגו צורת את לבחון יש האגודל: גיזרת
 השניה הפלנגה אם מנגד. הציפורן כשפני דל

 של הכללית צורתו אזי באמצעיתה, צרה
 או מותן) כממותנת(מלשון מוגדרת האגודל

 שייכת האגודל של זו צורה כמותניים. צרה
 והחריפה, המהירה האינטליגנציה לבעל
 הינם אלה אנשים ללימודים. הגישה בעלי

מביכים. רגעים של בהחלקתם מומחים

 אגודל אנשים למיספר האגודל: של מצבו
 הכף קצה לאורך הרווח דהיינו, גבוה. הקבוע

 ובסיס הראשונה האצבע של בסיסה בין
 מלמד זה מונמך מצב קצר. הוא האגודל
 ורב־ אמיץ אינטליגנטי, אדם הוא שבעליו

 ובעצמאות. בחרות בחוזקה המאמין צדדי,
וה זכויות־האדם ושלילת כלשהי הגבלה
 עד יאבק הוא מחאתו: את מעוררים חופש

 טוב למקום העולם את להפוך כדי חורמה
 תמיכה לתת מוכן יהא תמיד בו. לחיות יותר

 רע במצב הם אשר לאלה מעשית ועזרה
 ואדיבים חמים שלו האינסטינקטים משלו.

 אלא אוהב, הוא שאותם אלה כלפי רק לא
בכללה. האנושות כלפי
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 טאקט על לשמור חשוב העבודה במקום
 בחומרה אתכם לשפוט נוטים וגמישות,

ש מפני בעיקר יתירה
 לכם להציע חושבים
ו אחראי יותר תפקיד
ההח עדיין אך מעניין,

 כדאי סופית. אינה לטה
בדיבו למעט להקפיד

 על לקחת ולא רים
ש ממה יותר עצמכם

לבצע. מסוגלים אתם
ב באה לחו״ל נסיעה
המ אלה, בימים חשבון

 9ב־ שיתקיימו פגישות משתפר. הכספי צב
 הבאים. השבועיים עתיד את יקבעו בחודש

* * *
 ממשיכים וחוסר־המרץ הדיכאון החולשה,

 וזקוקים לחלות נוטים אתם אתכם, לפקוד
אנ ומנוחה. שינה ליותר

 את להטיל מנסים שים
 הכתפיים על בעיותיהם

למ זה, שברגע שלכם,
מסו אינן רוחבן. רות

 נוסף. משא לשאת גלות
 ולנהוג להתגונן קל לא

 לא זה אך בתקיפות.
 ולוותר. לבלוע הזמן

מעו אינו הכספי המצב
 להקפיד תצטרכו דד,

 מעניינים. נראים הרגש חיי בהוצאות. לחסוך
 שנפסקו. קשרים ולחדש לשוב מנסים אנשים

* * *
 מפתיעים. שינויים צפויים העבודה במקום
 וגם מהירה לרוב שלכם ההסתגלות יכולת

 על לשמור חשוב הפעם
ל ולא המישקל שיווי

 ברגע אם אפילו היבהל.
 אינה התמונה הראשון

ל כדאי לכם, נראית
 המפה ולראות, המתין

 מצביעה האסטרולוגית
 10מה״ חיובי. כיוון על
מ ימים יהיו 12ה־ עד

 לסבול נטיה יש עייפים,
בעבד. שהציקה ממחלה

 להסתכסך. ונטיה מנוחה חוסר צפוי 13ב-
סודיות. על לשמור כדאי הרומאנטי בתחום
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 לא ולפעול. יוזמה לקחת חשוב זו בתקופה
 בתחום שינוי כל לשינויים. רעיונות לדחות

 לפתוח יכול העבודה
ומב חדשה תקופה
ל אפשר כעת טיחה.
 לקדם כדי הרבה עשות

 צריך החומר, ענייני את
 ההזדמנויות את לנצל

 דורש זה כי אם הטובות.
 עבודה של השקעה גם

 זאת בכל אבל קשה,
 יקבע בחודש 9ה־ מהנה.
העתיד, כל לגבי רבות

 על חתימה לשיחות, שקשור במה ביחוד
 סמכותיים. אנשים עם ופגישה התחייבות

* * *
 בימים הפרק על עולות לנסיעה תוכניות

 השתלמות לצורך נסיעה בחשבון באה אלה,
 מקובל. שאינו בשטח

 יצטרכו - הסטודנטים
בעצ אמון יותר לתת
 להפחית נטיח יש מם.

 יכול וזה מעצמכם
 מה אין לנזק, לגרים

 או מבחינות לחשוש
בהו שקשור מה מכל
 אתם עצמית, כחה

 מכפי שובים יותר הרבה
 10ה״ חושבים. שאתם

 כדאי משמחת. בשורה מבטיחים 11ה- או
 בהם. בטוחים שאינכם מידידים להתרחק

* * *
 עכשיו במיוחד, טוב אינו הבריאות מצב

 והקרובים השכנים את ללמד תצטרכו
 גם להסתדר שאפשר

תת אם עזרתכם. ללא
 בעבודה להמשיך עקשו
השת לא שדבר כאילו

 לסבול עלולים אתם נה,
 מהחמרה יותר מאוחר

הבריאותי. במצבכם
 צפויה 11 וב־ 10ב־

מ משמחת בשורה
 בארץ השוהה מישהו
 אתם הרגש בחיי אחרת.

 בקרוב וחיובי. חשוב מיפנה לפני עומדים
מחודש. או חדש מקשר ליהנות תוכלו

 להתחיל אפשרות עכשיו יש העבודה במקום
 מעמדכם את לקדם או חדשים בפרוייקטים

 תרגישו בקרוב במקום.
 תימצאו מוגבלים, פחות
ב ותרבו תנועה ביותר

 הכלכלי המצב נסיעות.
 זו בתקופה משתפר,

תוכ על לחשוב אפשר
ש ומי חדשות, ניות

 חדש עסק לפתוח חושב
 חיי בכך. להצליח יוכל

 מקום תופסים האהבה
 9ה״ במיוחד, חשוב

 שאליו מצב בפני אתכם
קשרים. לסיים הזמן הגיע

* * *
עליכם
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 יעמיד בחודש
רגילים. אינכם
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 רוב את להקדיש
שלא חשוב אולם
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 שבה התקופה
 נמשכת. לעבודה זמנכם

 את לנצל לאנשים תתנו
 המפותח האחריות רגש
ה מצב ניחנתם. שבו

 כל־ טוב אינו בריאות
 למצוא ואי־אפשר כך.
 חשוב לכן למנוחה. זמן

 בדבר לנוגעים שתבהירו
הי נוספים אנשים שיש

במי לכם לעזור כולים
 השונים. התפקידים לוי

לע יוכלו בני־מישפחה
 את לידיעתם להביא עליכם אבל לכם, זור

 מבוקשים. תהיו הרומאנטי בתחום המצב.
★ ★ ★

 מרוב להשתחרר קצת תוכלו
 מנת-חלקכם שהיו והלחצים

להר תוכלו לאחרונה.
 להנות לעצמכם שות

חד מפרשיית-אהבה
 אינה שזו יתכן שה,

רציני, למשהו מובילה
 לפחות אך ויציב, קבוע

מצב־ את לשפר תוכלו
 וזה זו, בתקופה הרוח
 ביותר החשוב הדבר
 במקום־העבודה כרגע.

 סלחניים יותר יהיו
 גורמים עדיין כספים ענייני

מזה. להתעלם יהיה אפשר אך

 יתכן אתכם, מעסיקים שוב מגורים ענייני
 הייתם אם בקרוב, דירה לעבור שתצטרכו

 9ב־ עניין לסכם יכולים
 נהנים הייתם בחודש

בתקו־ רבות מהפתעות
 מהשטח הקרובה. פה

 באמת תוכלו הרומאנטי
 משבת ביחוד ליהנות,

ואילך. הצהריים אחר
 יגרמו חדשות היכרויות

 אפשר אך להתרגשות,
 קשרים לחדש יהיה
 בזמן מעורערים שהיו

 שביניכם והספורטאים האמנים האחרון.
 הקרוב. בזמן ולשבחים להצלחה יזכו

* * *
 יותר בעבודה אנשים עם שלכם הקשרים
 תצטרכו יודעים. שאתם ממה חשובים

 וב- בזהירות לתמרן
 אתם עכשיו עד טאקט.
 נכונה, בצורה פועלים

הבי את תאבדו אל
להתע והמשיכו טחון

ב עמדתכם. על קש
 מתחיל הכספי שטח

 לטובה, שינוי להסתמן
 אחד לאף תתנו אל

וב בשיקולים להתערב
שתפ חשוב החלטות,

 שהאינטואיציה למה ותקשיבו לבד עלו
לנסיעות. מסוכן - בחודש 9ה־ אומרת.

השבוע
הקשיים
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כלפיכם.
לדאגה,

 מה בכל לטובה להפתיע עשוי בחודש 9ה״
 ההקלה, הרגשת למרות לכספים. שקשור

 להיות תצטרכו עדיין
 כשאתם ביחוד זהירים,

הבטחות, על מסתמכים
להו תמהרו אל עדיין
 שאינם כספים ציא

זה. ברגע ברשותכם
ת הרומאנטי בתחום

 חדשים אנשים כירו
 בקשר להתחיל ותוכלו

 יציב אופי בעל חדש
 ממה יותר - וקבוע

 תשוחחו אל העבודה במקום בעבר. שידעתם
בחודש. 16ה־ לפני חדשות תוכניות על
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