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האינטואיציה
והנוחות
הננש״ם

 תמיד מבין לא לתורת״הנסתר שנמשך מי
 אחד כל כמעט כל־כך. אותו מושך בעצם מה

ובמיו מקובלים, שאינם בדברים מתעניין
 בגורלו בחייו, בעתידו, קשור זה אם חד

הא מוכשר אכן אם לדעת כדי אך ובאופיו.
 הסימנים מהם לדעת כדאי בכך, לעסוק דם

 מסוימים לאנשים זאת. שמראים בכף־היד
 הרגילים, לכוחות מעבר שהוא כוח־נפשי, יש
החושים. לחמשת שמעבר הכוח זהו

הע את לצפות יכול שכזה כוח בעל אדם
 הריכוז את למקד או מדיום, להוות תיד,

 כוחותיו הפעלת לשם מסוימים בעצמים
נפ כוחות בעל בכף״היד, קורא למשל, אלו.

 בכף־היד, מתרכז כשהוא יכול, כאלו, שיים
 בעל״חשיבות מידע של שטף לפתע לקבל
 לקבל היה יכול לא ואשר לו, יקר אדם לגבי

 להתייחס יכול זה שטף רגילים. באמצעים
לאירו אף או שלו, להווה אדם, של לעברו

בעתיד. להתרחש האמורים עים
 אפשר גב־היד, לפי ורק הקוים, ללא גם

אצ המיסטי. לכיוון הנוטים באלה להבחין
וב חוץ כלפי הנוטות וארוכות דקות בעות
מדיו־ יכולת על מראות רבה גמישות עלות

וה השלישית האצבעות אם במיוחד מית,
הרא הסימן רק זהו החוצה. פונות רביעית

 לאנשים אין אם להמצא, חייב אינו והוא שון
 לא אך עניין, יגלו הם נוספים סימנים אלה

יעמיקו.
האינטואיציה קו •

הסי קיימים אם לפתחן. כדי דבר עשה לא
 שבעל- להניח אפשר הימנית, ביד רק מנים
לפי עושה ואף אלה, לכישוריו מודע הכף

תוחם.
המיסתורי הצלב •

הוא חצי״גורן, דמוי הוא האינטואיציה קו
 מופיע, הוא אם מופיע, המיסתורי, הצלב
כ הידוע לקו־הלב, קו״הראש שבין באיזור

ומס בגיבעת־מרקורי, לזרת מתחת מתחיל
אנ הכף. לקצה קרוב בגיבעת־הירח, תיים
אינ בעלי הם בידם, מופיע זה שקו שים,

 ובעלי מאוד רגישים הם חזקה, טואיציה
 לענייני חזקה משיכה בעלי הם חדה. תפישה

מסוי ובמקרים ומיסטיקה, אסטרולוגיה
 אם נסתרים. נפשיים כוחות בעלי הם מים,

שהת סימן השמאלית, ביד רק הקו מופיע
הוא אבל מלידה, באדם קיימות אכן כונות

 בכשרונו להשתמש יכול שבעליו כך על ביע
הזו של ומעשיו מחשבותיו את לחזות כדי
שלו. בחיי־החברה הצלחה בכך ולקצור לת,

 היטב יודעים כזה סימן בעלי גברים
להי כדאי וממי להתמקד כדאי אשה באיזו

 למכור, ומתי לקנות מתי יודעים הם מנע.
 העיסקה תהיה אם בעצמותיהם חשים הם

 תכונה עיסקי. כישלון תהווה או ריווחית,
 הרבה אותם מעמידה ניחנו, בה זו, מיוחדת

 המונח ולכן, ויריביהם, למתחריהם מעבר
היטב. אותם הולם אשף־עסקים

 של השני בקצה המיסטי הצלב מופיע אם
 לגיבעת־מרקורי, מתחת המרובעת, החצר
 מגידי-עתידות אצל מביקור בעליה יהנה

 מהצמרמורת יהנה הוא ואסטרולוגים.
 סיפורי למישמע בעמוד־השידרה העוברת

 העניין יסתיים בכך אבל ורוחות, שדים
אלה. בשטחים מגלה שהוא

שלמה טבעה ♦
 החוש בכישרונות הקשור נוסף סימן
 כטבעת״שלמה, הידוע הסימן הוא השישי

ס את המקיפה משמ המורה. האצבע בסי
 מיצבור לאיש כי היא הטבעת של עותה

 כיצד יודע והוא חוכמה, של בלתי״רגיל
 מגלים הזה הסימן את וכוח. סמכות להפעיל
 מעטים הם זה סימן ובעלי נדירות, לעיתים
מאוד. ונדירים
סי לגלות אפשר נוספים מקומות באלו

נפשיים! כוחות על המעידים מנים
היוצ קו־הגורל, של בתחילתו איים שני

 דברים צפיית מסמלים ,8 הסיפרה את רים
נוסף. במימד ראייה או מראש,

שו לכיוון יותר המפותחת גיבעת־הירח,
 ויכולת אינטואיטיבי כושר מגלה הכף, רש

 לנוכחותו יש המשמעות אותה אסטרולוגית.
ובגיבעת־הירח. בגיבעת־סטורן משולש של

הרא האצבע בין המופיעה חגורת״ונוס,
לז השלישית בין ומסתיימת לשניה שונה

 אינטואיטיבית יכולת היא גם מוכיחה רת,
 מה את ולצפות לחוש והאפשרות חזקה,

 אף או להגיע, עומד מי לקרות, שעומד
בטלפון. צילצול

 לגיבעת־הירח, מאוד המשתפל קו״ראש,
אינטואיטיבית. יכולת הוא גם מראה
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 או פיגועים מתאונות, להיפגע חזקה נטיה
 תתכן בחודש. 10וב״ 9ב־ אלימים, מעשים

לכן, מאש, פגיעה גם
 ימים באותם לכם כדאי

תר אל זהירים. להיות
ל להיגרר לעצמכם שו

 זוהי וויכוחים. מריבות
במיו קריטית תקופה

ל עליכם בעבודה. חד
ו נוספת אחריות קחת

ה כל מול לבד לעמוד
דבר, של בסופו קשיים.
 שבו המבודד המעמד

 בקאריי- לקידום אתכם יביא מצויים, אתם
 לנוח. חשוב קשים. - והראשון השבת רה.

★ ★ ★
 התערבותכם. את דורשות מישפחת־ות בעיות

 אך כספים, מושאי ססתדרים □1אי מי־מישפחר,
 מאורת׳□ לא עצמכם אתם

 י1ורצ זה, בשטח מספיק
ש מ׳ עם 1שתת״עצ מאיד
כס תפסיח אחרת מבין,
 לכם רחשים 1שיר.י פים

 אי־הסכמה בקחב. מאוד
 ששייכים כספים בתשא

ע אחרים לטי־מישפחה
 ת.1עימ1לאי־ מרום מלה

ה חזקה להשמנה הזטיה
 עלול רע מצב־רוח שמע,
ם ה  הפתעה האוכל. בתחום לאימד־שליטה מ

 זרה. סארץ לאורח קשורה הרומאנטי בתחום
*  ** *

 בני״מישפחה ועם בני״הזוג עם אי״הסכמה
 דעתכם, על להתעקש לכם גורמת אחרים

הצעו עם להסכים ולא
מישפח־ בעיה תיהם.

 חלוקות שעליה תית,
 בכם מעוררת הדיעות,

 ספק אין אולם רב, רוגז
 למרות צודקים, שאתם

מוכ אינם שהאחרים
ב איתכם להסכים נים
 דבר של בסופו זה. רגע
י ידידים יוותרו. הם

 קשר תמיכה. לכם ספקו
 בינו הגילים שפער השני, המין בן עם

וסוחף. מרגש מועיל, יהיה עצום, לביניכם
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 במיוחד כספים. בענייני בזהירות שתטפלו כדאי
 בפזיזות, להחליט עטים אתם בחורש. וב־ס! 9ב־

 נחלה הוצאה להוציא אז
יכולת מבול שאינה מדי.
ל הוא ביותר הטוב כם.

שמ בהחזר־חוב התרכז
!3ה־1 !2ה־ עליכם. עיק

ל מתאימים איום בחודש
תקלות. מדי יותר נסיעות,
בע צפויות, סכנות. ואפילו
 ואינכם במעט את□ בודה.

 העומס בדרישות. עומדים
 אין אך כבדים. והאחריות

 הנטל וכל נוסף, אדם עם להתחלק באפשרותכם
 הקשיים. על מפצה הרומאנטיקה עליכם. נופל

★ ★ *
 עדיין כי אם קל, יותר מעט יהיה מצב־הרוח

 להיזהר מומלץ בבית. מתיחות חסרה לא
 ודליקות מכוויות מאוד
ל הקפידו עצמו. בבית
המג התנור, את כבות

ר העיניים וכדומה. הץ
ל וכדאי מאוד, גישות

בריאו בעייה היבדק.
ל קשורה נוספת תית

 את לאמץ לא רצוי גב,
 ארוכות בנסיעות הגב

אח פיסית פעילות או
מתייח בעבודה רת.
 עליכם ויהיה ביתר״רצינות, אליכם סים

 כך. חשים אינכם אם גם ביטחון, להפגין
★ ★ ★

 חלק אתכם. להטריד ממשיכות מגורים בעיות
 בדירה אנלם אחרת. לדירה מעבר על חושב מכם

 ותיקונים דרושים הנוכחית
ב לטפל יש ושיפוצים.

 ופרצוח בחורים דחיפות
 ואף קור נכנס שדרכם

 אחת לחדור. עלול הנשם
 אחכם המטרידות הבעיות
 למצוא הקושי היא עכשיו

 ברומאר בבית. חמה פינה
בצו מתנהנים אתם טיקה,

 אתם לפתע מובנת. לא רה
העבר, מן לפרשיות שבים

 בהם שפנעתם אלה את אליכם להחזיר ומנסים
הקשר. את לחדש יסכימו שהם סיכוי אין קשוח.

 במרכזה מופיע כשהוא המרובעת. החצר שם
 היא הדבר משמעות זאת, מרובעת חצר של

 נמשך כה והוא נפשיים, כוחות לבעליו שיש
 כל קרובות, לעתים כי, עד לחוכמת-הנסתר,

במ מודגש הדבר מכך. מושפעת דרך־חייו
 אלכסוני קו על־ידי מעוצב כשהצלב יוחד

 את וחותך וקו״הראש קו־הלב את הקושר
 בחצר המיסתורי הצלב כשמופיע קו״הגורל.
מצ־ הדבר יופיטר, לגבעת מתחת המרובעת,

***************************$ י************************************** ״־־***
*

נסי וכן לעבודה ראשונים ראיונות פגישות,
 אין וקשיים. עיכובים בבעיות, יתקלו עות

 תקוות לתלות הזמן זה
מחסו בשינוי. גדולות

ב כרגע עומדים מים
 אי־אפשר אך דרככם,
 12ה- דבר. נגדם לעשות

 קשים מאוד יהיו 13וה״
 חלשים אתם ומעייפים,

 ונוטים מתמיד יותר
 שתקפידו כדאי לחלות,

שינה. והרבה מנוחה על
בצו מתנהגים הזוג בני

 חשד, מעוררת ואפילו מוזרה, קצת רה
אש. בלי עשן שאין הפעם, לומר, אפשר
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 הסיקצוע׳, לעחידכם מאוד חשובים וה־סו 9ה־
 האנשים עם ולשוחח יוזמה לקחת תוכלו עכשיו

ש תחבו אל המתאימים,
 שלכם הנאווה אליכם, יפנו

 ביכולתכם פעם לא פונעח
ש הקשה מהמצב לצאת

 עלו־ •דידים נקלעתם. אליו
 או ו2ב־ בכם לפנוע רם
 שחת־ וכדאי בחודש 13ב־

 חברתיות. מפעילויות רחקו
 בני־הזוג לבין ביניכם בירור
 התנהנותכס מאוד, חשוב

ל □זבות אינה המרוחקת
 התלבטותכם עצמכם. אח שתסבירו וכדאי הם
 יאכזב. החדש הקשר מיותרת. קשרים שני בין

★ ★ ★
 עדיין אך מהקשיים, לצאת מתחילים אתם

ב ומחלות בפרט להצטננויות מאוד רגישים
נת אתם בעבודה כלל.

 בלתי- בקשיים קלים
ת כולם על אך צפויים,

ב ממש להתגבר צליחו
 בעיות האחרון. רגע

לה ממשיכות כספיות
 אפשרות יש לכם, ציק

מ להחלץ דרך למצוא
 טמונה שכאן אלא הן,

 הקלה הדרך מלכודת,
 ל- לכם לגרום יכולה

 פי־ תחפשו אל יותר, מאוחר צרות־צרורות
הרגע. בעיות את רק שיפתור מהיר, תרון

4־
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 האחרונה התקופה מאוד, מעייפים יהיו וה־סו 9ה־
 המרץ על שימרו ומכבידה. מעייפת בכללותה

 צורך אין אם תתאמצו ואל
לפעילו הזמן זה אין בכך.

השק מכם שדורשות יות
 קשה ואנרגיה, זמן של עה

בבך. לעמוד לכם יהיה
 אחרות ארצות עם קשרים

 13וב־ ו2ב־ מלחיצים יהיו
 מאוד זקוק מישהו בחודש,
עלי שיהיה ויתכן לעזרה,

 קצרה לנסיעה לצאת כם
 קרוב ולעורר לעזור כדי

 בכלל ולימודים בחינות רחוקה. בארץ שנר
עבודה. והרבה רצינית התייחסות מכם חרשים

* * *
 שאסור עכשיו, חשובה כל״כך הקאריירה

 והדרך התנהגותכם אחרים. לעניינים לפנות
בע פותרים אתם שבה

 תשו- את מעוררת יות
 הממונים של מת־ליבם

חוש אף: והם עליכם,
 תפקיד לכם להציע בים

 הזמן עכשיו יוצא-דופן.
ומנ יוזמה מרץ, לגלות
התנה על ותרו היגות,

________ ו- טדי ידידותית גות
הרו מרחק. על שימרו

וקו חשוב שתעשו שם
 תידרשו מעיקים, יהיו 13וה־ 12ה־ בע.

 במגורים. או בעבודה הקשורה בבעיה לטפל
* * *

 מעכבים בחשבון נלקחו שלא ועיכובים, קשיים
בחודש. ו3ב־ או ו2ב־ יקרה זה חשוב. פרוייקט

 בן עיכוב זהו תח״אשו. אל
 ואחר־כך בלבד, שמע
 התוכניות אח לבצע תוכלו

אר עם קשרים המקודות.
 מאוד חשובים אחרות צות

לקי־ מאזד ויעזרו עכשיו.
לח הזמן עכשיו דומכם.

 זה בנחל. ולפעול שוב
 עצמו את יוכיח בהחלט
 קצת כספים ענייני בעתיד.
 תבקשו אל אתכם, מטעים

 קשוח אחכם לסבך עלול זה םידירים. הלוואוח
יותר. קל לכם ויהיה כשמע המתינו יותר. מאוחר

ר 20 א ו נ י  ■ ב
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