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 הערים כאנשים ידועים בתולה מזל בני
 בעל גדול, או קטן דבר כל לסביבתם.

 תשומת- את מעורר מעטה, או רבה חשיבות
 להם חשוב כל-כך זה. מזל בני של ליבם
 סובלים ממש והם בשלמות, ייעשה שהכל

 מזו שונה בצורה מתרחשים כשהדברים
 כנכונה. בעיניהם הנחשבת או להם, שמוכרת

ביקור הם הדקדקני אופיים שבגלל יתכן
המזלות. שאר מבני יותר תיים

 כשמשהו להעיר, שלא יכולים אינם הם
 שעל״פי״רוב להוסיף מיותר להם. נראה לא
יעידו וידידיהם מכריהם כל צודקים, הם

 כך, סתם נאמרות אינן שהערותיהם עליהם
 בדרך- לאחרים. ולעזור לתקן מטרתם אלא
 שאנשים לכף, מודעים אינם הם כלל

מבוקרים. להיות מאשר לשגות מעדיפים
 הראשונות הן פניו אדם, פוגשים כאשר

 סקירה לאחר תשומת״הלב. את שמושכות
 ולאחר הכללית, להופעה העין עוברת מהירה

 מבט מעיפים כולם כמעט לידיים. מכן
בידיים. אוטומטי באופן

 לפני אפילו אדם על רבות ללמוד אפשר
 כשמישהו גם כף־ידו. פנים את שרואים

 ניתן השולחן על סתמי באופן ידיו את מניח
 הדרן לפי ובעיותיו, אופיו על רבות לדעת
אותן. מניח הוא שבה

 על קרובות לעיתים מעידה היד החזקת
 מה על האדם, של העכשווי הנפשי מצבו
 אישיותו ועל חוץ כלפי להציג מעוניין שהוא

ואופיו.
 ברווחים לרוחב אצבעותיו הפורס אדם
 אפילו רב, אמון בעל הוא כי מגלה שווים,

 גלוי- פתוח, יצירתי, הוא באחרים. ילדותי,
 יתכנן לא לעולם אדם. ואוהב אופטימי לב,

 בו פגעו אם גם לזולת. להזיק או להרע
 או להתנקם ינסה לא הוא תחילה, בכוונה
 חיובי ביטחון, מעורר אדם זה טינה. לשמור
החברה. על ואהוב

 אצבעותיו את מחזיק המגושם האדם
 ממאן וכאילו מאוד, חזק צמודות כשהן

 וזהיר סגור יחס על מראה זה לפותחו.
 נותן שאינו אנטי־חברתי, אדם זה לחיים.

 כספו על שומר לפסימיות, נוטה באיש, אמון
 שכוונת ובטוח מישמר, מכל ורכושו

 תחילה. בכוונה להרע היא אותו הסובבים
 שונא לו. מוכר שאינו דבר מכל פוחד הוא

 זיכרונותיו לעתיד. בחרדה ומצפה הפתעות
 שהיו וחשבונות לעלבונות קשורים מהעבר

אחרים. עם לו
 זה של בידו מתגלים ומקוריות עצמאות

 ביותר הגדול שהמרחק כן אצבעותיו המפזר
 והשניה (אצבע) הראשונה האצבע בין נוצר

 והתנהגות חשיבה בעלת אישיות זו (אמה).
 ולא מאחרים, מושפע לא הוא עצמאיים.

 אוהב הוא החברה. במוסכמות מתחשב
 הבדידות עצמו. בחברת אותו שמשאירים

 הראוי מן אותו. מפחידה ואינה לו מוכרת
 זרת כלל בדין מתלווה זה שלמצב להוסיף

האצבעות. מיתר מרוחקת שעומדת
כן ואחר לזולת כל קודם המתייחס זה

 כאילו כשהן צידן, על ידיו את שם לעצמו,
לאחרים. עזרה להושיט מוכנות כבר

 האחת קרובות כשהן ידיו את המניח זה
 חשיבות ומייחס למישפחתו קשור לרעותה,

 הוריו עם הקשר המישפחתי. לרקע רבה
 אינו הוא לפעמים תלותי. להיות עלול

 וכל עליו, הבית מהשפעת להשתחרר מצליח
לאחרים. וחייב כבול מרגיש הוא חייו

 - הידיים שתי בין גדולים הבדלים
 או ממנה, גדולה השניה ואילו קטנה, האחת
 מעידים - צרה והשניה מאוד רחבה האחת

ההורים. של ומיזגם באופיים גדול שוני על
 מראות ומגושמות, כבדות גדולות, ידיים

 את מחפש בעליה כבדה. ותפיסה עצלות על
 ומעדיף אחר, דבר כל לפני הנוחיות

קשה. עבודה ומכל עימות, מכל להתחמק
 חסר״סבלנות, שאפתני אדם - קטנה יד
 בזריזות וחושב פועל בפרטים, מדקדק אינו

 גם הוא כוללנית. בצורה הדברים את ותופס
מאוד ביקורתי

עצומה, רגישות על מראה מאוד צרה יד

 בבני- עיוורת ואמונה מציאותיות חוסר
אדם.
 על מראה ומפונקת, בשרנית רכה, יד

 תימצא זו ועליצות. תאוותנות פטפטנות,
 במיקצועות העוסקות נשים אצל לעיתים
 - לקוחות עם לדבר מרבים שבהם

 זה וכוי. הוראה ספרות, תפירה, קוסמטיקה,
 גמיש מקום. לכל מהר המסתגל האדם
 הוא אדם. כל לקבל ומוכן חיוני מאוד,
לבריות. ונוח שימחת־חיים מלא תוסס,
 הוא גיבנת, כעין ויוצר ידו את המניח זה
 מפני עצמו את וסוגר מתוסבך דאגות, מלא

 וקשוחה, חזקה אישיות בעל הוא העולם.
 לעיתים באיש. אמון נותן ואינו בעצמו עסוק

 תכונותיו את להסתיר ינסה הוא קרובות
 לוקח שאינו הנחמד, הקליל את וישחק אלה
 להבחין יכול להסתכל, שיודע זה ללב. דבר
 מסוגל אינו היד שבעל משום בתרמית, מייד

ירצה. אם אפילו אצבעותיו את ליישר
 מעריך שאינו לזה שייכת מדי רכה ויד

חלש. אגו בעל הוא כראוי. עצמו את

*★★
★★
*★★★★
★★*
★★
★★★★*
★★★
★*
**
★★★★★★★★★
★
*
★★
★
★♦
★★★
★
★

★

★
★★
★*★★★★
★
★★
★★
★
★★★★*

**

-4
טוס

ס 21  - במר
ל 20 באפרי

סוט1
י*

 ביוני 21
ביול 20

מאזניים
ר 21י11י1 מב צ  - בד

אר 19 בינו

עוןת
ר ב טו ק או : - 

בנובמבר ;
1 22
?2

 בימים אתכם שפקדה העייפות לאחר
 תהיו שבהם ימים מיספר צפויים האחרונים,

 עניינים יותר. מרוצים
 על מסתדרים כספיים

 אך יותר, הטוב הצד
השערה, חוט על הכל

 אחרי האחרון, וברגע
בלתי־ שהמצב שנדמה
 אינם הזוג בני אפשרי.

בר השבוע מתחשבים
 לוותר עדיף ולכן צונכם

 הזמן לא זה - ולהמתין
 אהבות אותם. לשכנע

 בקשיים. להיתקל עלולות וקלילות חדשות
 לוותר. עכשיו כדאי לא - זאת למרות

* * *
 תצאו - לשורים ומבטיחה נעימה תקופה

 את יבקשו ידידים מהמקובל. יותר לבילויים
למ והזמנות חברתכם

שו ולאירועים סיבות
 בלתי- באופן יבואו נים

ל להרשות תוכלו צפוי.
 ואלה ליהנות, עצמכם

הי מישחקי האוהבים
 את לנסות יוכלו מורים
 למרות השבוע. מזלם
 העבודה במקום הכל,
מ להשקיע מכם נדרש
 תפקידים רב. וזמן אמץ

 למורת יהיו אם ואפילו עליכם, יוטלו חדשים
 ולקבלם. לכך להסכים תיאלצו - רוחכם

★ ★ *
 יותר בביתכם להימצא עליכם שבה תקופה

 בני״המיש* על-ידי שתועסקו יתכן מהרגיל.
עצ את ותמצאו פחה,
 בהם מטפלים מכם
 של בריאות בעיות בגלל

ב מבני־הבית. מישהו
 תוכלו השבוע המשך

ל ואפילו להשתחרר
 או חופשה ליום צאת
 עם צפוי בלתי טיול

 מפתיע שבאופן ידידים,
 לבילוי אתכם יזמינו
ש אלה ומרענן. נעים

 יעשו טוב חדשה, אהבה בפרשיית התחילו
בן־זוגם. עם טיול על השבוע יוותרו אם
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טאומיט
אי 21 מ  - ב

ני 20 ביו

 השוהים המישפחה מבני מאחד שתגיע ידיעה
מהתוכנית. לשנות אתכם תביא אחרת בעיר

 נסיעה לבצע אף ואולי
 המתח בלתי־מתוכננת.

 ועליכם רב, בביתכם
 היחסים את לשקם שוב

מקורביכם. ובין ביניכם
לחו עשויה גלויה שיחה

לבבות. ולקרב רבות לל
 עליכם כספים בענייני
 לא זה - זהירים להיות
סיכונים. לקחת הזמן

 אכזבה שצפוייה מכיוון
 רצוי שהוא. כפי הכל להשאיר עדיף גדולה.
 המין. איברי באיזור הבריאות על לשמור

* * ★
 שיתחילו האריות יחושו רגיל בלתי מרץ

 לימודים או שונה, עבודה חדשים. בדברים
 מפיחים שמתקרבים,

 חיים, שימחת שוב בכם
לע ונכונות התלהבות

שמ לאלה קשה. בוד
 עבודה השבוע חפשים

למ רבים סיכויים יהיו
 את שישביע משהו צוא

מ יחסי-אהבה רצונם.
 לכם גורמים תוחים
 הדברים את לראות
ה שהם. מכפי גרועים
 היא השבוע לחוש עלולים שאתם אכזבה
 ההקלה. תבוא הבא ובשבוע בלבד זמנית

* * *
 מושמעות להיות עשויות מעניינות הצעות

 כושר את המעריך מישהו השבוע. באוזניכם
 בהצעה יבוא עבודתכם,

עבו להחלפת הקשורה
 לנסיעה אף ואולי דה,

כשההו מיוחד בתפקיד
 לכס משולמות צאות

מ אחר. מישהו על־ידי
 לא עדיין הבריאות צב

 פחות דאגו טוב, בכי
ו בני־המישפחה לשאר

ק אדם לעצמכם. יותר
 להגיע עומד מאוד רוב

 נפשי שקט ובעיקר והנאה שימחה ולהוסיף
רומנטיות. הפתעות צפויות זקוקים. אתם לו

גתווה

 מאזניים בני בחיי-המישפחה, בעיות ייתכנו
מג אינו שאיש ולהרגשה לחופש הזקוקים

 לוותר יאלצו אותם, ביל
 כדאי השבוע. מעט לא

ור סבלנות לגייס להם
 להחזיק כדי טול צון

שיווצ בתנאים מעמד.
חופ לתכנן טוב לא רו

 ל- להיצמד עדיף שות.
לעבו ולהתמסר שיגרה

 אתכם שמעסיקה דה
 עסקים קידום כעת.
 ולכן להצליח, שלא עלול

 מיסמכים על מלחתום להימנע מומלץ
 הפתעות. צפויות הרומנטי בתחום חשובים.

★ ★ ♦
 מדי, גבוהה רגישות של במצב העקרבים

 שקרו ניתוקים בחיי־האהבה. קשיים ייתכנו
 בכם. פוגעים מזמן לא

 העבר את לשחזר כדאי
 יתכן - קרה מה ולנתח

והת מחשבה שחוסר
 בן־ של בצרכיו חשבות

 למצב שהביאו הם הזוג
 שעומדים אלה הנוכחי.

 חשובות החלטות לפני
 שימתינו, רצוי ומחייבות

עלו אתם שבעת משום
 לגמרי להיסחף לים

 נכונה. לא בצורה ולשפוט רגשותיכם. אחרי
 אתכם. יאכזבו החדשים וידידיכם יתכן

* * *
 רוגז מעוררות המיקצועית בקריירה בעיות

 הזמן כעת חוסר-אונים. של והרגשה רב
 הידידים כל את לגייס

 מהם ולבקש הנשכחים
 הצודק במאבקכם סיוע

ומעמדכם. כבודכם על
 להביא היחידה הדרך

המסו המצב לפיתתן
נקלעתם, שאליו בך,
 את לחשוף היא

שחו זה של מגרעותיו
ה בשטח תחתיכם. תר

 לוותר עליכם רומאנטי
 זה בן־הזוג. של רצונו את ולכבד רצונכם על

ביחסים. יותר נוחה ותחושה הקלה יביא

4 *
קשת

במבר 2{ - בנו
מבר ?0 צ בד

 מעליכם יוסרו התקופה את שמלווים קשיים
במצב־הרוח. הקלה לחוש ותוכלו השבוע

ה בימים שסבלו אלה
כ ממועקות, אחרונים

 עצמם עם שיעשו דאי
 יוכלו ובכך חשבון־נפש,

 סבל מעצמם למנוע
 שנוצרו הבעיות בעתיד.
 והדרך לפיתרון ניתנות

פשוטה! כל־כך הרי אליו
 אדם עם להתייעץ כדאי
 בצורה שקשור קרוב

 שכן לחוץ־לארץ, כלשהי
 הנכונה הדרך את לכם להורות יכול הוא

 בן־הזוג. עם ביחסיכם היזהרו וההגיונית.
* * *

קבי מקבלות מזמן לא שהתחילו אהבות
 ממלאות יותר רחוק לעתיד ותוכניות עות,

 והנאה בתיקווה אתכם
ש אנשים רב. ובסיפוק

 לחצים לכם גורמים
ל מסרבים ומתיחות,

 ולהבין לקראתכם בוא
 עליכם עמדותיכם. את

ה אנשים עם להתייעץ
המע בבעיות מתמחים

 עליכם אתכם. סיקות
עצ לפי להתנהג לנסות

הפופו המקצועית. תם
 רבים וידידים ידידות בעליה, שלכם לריות
 לחו־ל. טיול עשו קירבתכם. את יבקשו

* ★ *
 לבין ביניכם לאחרונה שנוצרו אי־ההבנות

 עניינים ועל יחסי־מין קיום על בני־הזוג
מח מעוררות כספיים

לידידים, הגישה לוקת.
 כל על - הבית לסידור

הסכ למצוא קשה אלה
משו נסיעה הדדית. מה

לה תוכל ומהנה תפת
 למצב שוב אתכם ביא

 למצוא תוכלו שבו רגוע,
 להחזיר כיצד רעיונות

ב לקדמותו. המצב את
למ תוזמנו השבוע סוף

 מכר עם מעניינת פגישה תיתכן שבה סיבה
רבה. לנעימות תגרום זו פגישה מהעבר.
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