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החודש: מזל

 - הצימון
 ואי־הנכש

האדם של
בהתייח שעולה הראשונה האסוסיאציה

המצו לקווים היא בכף־היד לקריאה סות
 שהם נוספים סימנים יש אך גכף־היד. יים
 הציפורניים. למשל כמו חשובים, פחות לא

ש רבים תאי-חוש יש האצבעות בקצות
 נמצאים והם ולקור לחום למגע, קשורים

לציפורניים. מתחת
 ובין לציפורן מתחת הבשר שבין הקשר
הצי באמצעות ורגיש. עדין מאוד הציפורן

בע דוגמת רבים, דברים לזהות אפשר פורן
 אינפורמציה האדם. של ומיזגו בריאות יות

 הידיים מצבע לשאוב אפשר הבריאות לגבי
 במיקרים לציפורניים. שמתחת ומהצבע
 מתחת דופק-הלב את לזהות ניתן אחדים

לציפורניים.
 אם לזהות גם אפשר הציפורניים לפי

 גם גרועה. או טובה מערכת-העצבים
 ביטוי לידי באים נפשיים שינויים

 בעיות על מראה צבע-הציפורן בציפורניים.
 הציפורן פני ושטח במחזור-הדם הקשורות

העצבים. במערכת בעיות משקף
כלל, בדרן יש, עדין עור בעלות בידיים

 ידיים של שילוב ועדינות. חלקות ציפורניים
 כי מראה גסות וציפורניים עדין עור בעלות

 בעלות ידיים נורמליות. אינן הפרופורציות
 על מראות וכבדות קצרות עבות, ציפורניים

 ליד אופיינית שאינה תכונה ביקורתי, אדם
זה. מסוג

 להיות חייב הציפורן של הקרני החלק
 ציפורן רכסים. בו יהיו ושלא בשיטחו חלק

 ציפורן נוקשה. ולא גמישה להיות צריכה
 סימן היא לקצה עד מבסיסה פסים בעלת

 של קשה מיקרה זהו אם בעצבים. להפרעה
 מגושמת עבה, קשה, תהיה הציפורן הפרעה

 עוברת היא שבו במקום בקלות. ונשברת
 היא הלאה וממשיכה האצבע קצה את

מהבשר. תיפרד
הם בציפורניים המופיעים לבנים איים

 אך עדינה. למערכת״עיצבית ראשון סימן
 ממתח או מחוסר-שינה נובע והדבר יתכן
 יתכן לכך ראשון סימן וזהו מאחר זמני.

 האיים לבעייה. מודע אינו כלל שהאדם
 איבוד של התחלה על מצביעים הלבנים
 סימן והם נפשי ממתח כתוצאה חיוניות,

 לבוא. שעלולות בריאותיות לצרות ראשון
 היא הלבנים הכתמים של הקיצונית הצורה
 הציפורן וכל מתגברת ההפרעה כאשר

שקופה. ולא עכורה והופכת בלובן מתכסה
 כבר ואז פסים בציפורן יופיעו הבא בשלב

 לו. המכאיבה לבעייה מודע האדם יהיה
 והציפורן יותר בולטים הופכים הפסים
 בולטים הפסים כאשר ועבה. לגסה הופכת

והופכת לאורך, ולא לעובי צומחת והציפורן

 לאחר רצינית. למחלה סכנה כבר יש לגוש
 שקופה ולהיות לחזור הציפורן יכולה זמן

ובריאה.
 רכסים יש כאשר הוא יותר גרוע סימן

 הפירוש הציפורן. לרוחב ובקעות הרים כעין
 אך לצמוח, הפסיקה שהציפורן הוא

 על מראה כזה מצב זמן. לאחר התחדשה
 בבסיס שנוצר לשקע, בעבר. שהיו מחלות

 שיגיע עד חודשים כשישה לוקח הציפורן,
 באמצע הוא השקע אם וייעלם. לקצה

 חדשים. שלושה לפני היתה המחלה הציפורן
 קשה תקופה על גם להצביע יכול שקע

נפשית. מבחינה
 ארוכה, היא אם ביחוד קמורה, ציפורן

 בדרכי-הנשי- בעיות על בדרך־כלל, מראה,
מצביע זה מצב הכרחי. תנאי זה אין אך מה,

 בדרכי־ ורגישות הראות של חולשה על
 על מראות כחולות ציפורניים הנשימה.

 כחולה ציפורן ובמחזור־הדם. בלב בעיות
 לבעייה גבוהה סבירות על מצביעה לגמרי

 כחלחל שבסיסה ציפורן בלב. רצינית
 ציפורן במחזור־הדם. בעיות על מצביעה

לאנמיה. נטייה או אנמיה על מראה לבנה
 לחץ־דם על להראות יכול מדי אדום צבע

 ציפורן במחזור״הדם. בעיות על או גבוה
 צהובה ציפורן בריאות. מסמנת וורודה
 ציפורן, ובטחול. בכבד בעיות על מראה

 עימה ויחד קוצים, כעין עליה שמופיעים
 על מעידה מצוירים, קווים כעין גדלים
 קצרה, ציפורן בלב. או במחזור־הדם בעיות

נטייה על מעידה מניפה בצורת שטוחה,

 1 ורחבה ארוכה ציפורן בבלוטות. לבעיות
 > בעיות על מראה בצדדים מתעגלת שאינה

ברונכיטיס. - העליונים בכלי״הנשימה
 * חיוניות. על מעידים בציפורניים ירחים
 > ביותר. החשובים הם באגודל הירחים
 > אדישות, קיימת ירחים כלל כשאין

 > ירח חוסר וחוסר-מרץ. אפטיות פסיביות,
 < בלוטת- של חלשה פעילות על מעיד באגודל

 < לכאבי-ראש. ונטייה נמוך לחץ־דם המגן,
 < עצבים על מעידים מדי גדולים ירחים

 < האדם סדיר. לא ומחזור״דם מדי רגישים
 > סבלנות. חסר והוא מהר ומתרגז מתרגש

 < משאר יותר מהר גדלה ציפורן־האגודל
הציפורניים.
 ■ שהאדם כך על מצביעות צרות ציפורניים

 ■ כוח על־ידי ולא עצבים, על-ידי יותר מופעל
 > לא צרות ציפורניים מהר. מתעייף והוא פיזי

 < התרגשות על שמעיד אדום בצבע יופיעו
 • הצבעים בשאר מודחקת. פנימית והתרגזות

 י מעידות צרות ציפורניים להופיע. יכולות הן
 \ חברתי, פתוח, אדם ורגיש. עדין אופי על

< שמרני. ומעט ויופי אוהב־אמנות מסתגל,
 11 של שונות דרגות יש קצרות לציפורניים

 1 על מראה קצרה ציפורן התפתחות.
 \ אינה הציפורן כאשר אך יתירה, ביקורתיות

 \ על מעיד זה הקצר, לסוג שייכת אך קצרה,
 } קצרות ציפורניים ביקורתי. ולא חקרני אופי

 } אנרגיה, של שפע על מראות כללי באופן
ן זריז. ומזג חזקה אינטואיציה סקרנות,

 י שה- מאוד, וקצרות שטוחות ציפורניים
 < חסר- אדם על מעידות עליהן, צומח עור

 י ומתווכח חושד מתרגז, מסתכסך, סבלנות,
 * קצרה ציפורן הוויכוח. למען רק דבר כל על

 י רחבה היא מ״מ. משישה פחות היא במיוחד
 י האצבע האצבע. קצה כל את ומכסה מאוד

 * בריאו- מיבנה יש ולאדם גזע־עץ כמו נראית
 * עקשני ביקורתי, פעיל, מוח מלא-חיים, תי

* ווכחני.
 ► תהיה כאלה ציפורניים של ההשפעה

 ► ציפורניים הידיים. סוגי כל על מאוד חזקה
 * מצ- קשה ויד וארוך נוקשה אגודל קצרות,
 * במיו- ובלתי־מתפשר עיקש אדם על ביעים

 * כך יותר קצרה היא שהציפורן ככל חד.
 * רח- ציפורניים יותר. ביקורתי הוא האדם

 * על מראות מעוגל קצה ובעלות וארוכות בות
 !1 הגינות פתוח, אופי ישוב־דעת, בהירות,
!1 וכנות. טיבעית

 הטין לבני ומשיכה חזק קסם מקרינים אתם
 מהו־ להתעלם אפשר אי אלה בימים השני.

מ־ ולהתרחק פעתכם
לא הנעימה. חברתכם

 ניתוקים של חודש חד
הש את נצלו ופרידות

בק להתפייס. כדי בוע
ההזדמ לה תחמוק רוב
אחר, למזל ותעבוד נות
 להתחיל השתדלו לכן

חדשים. קשרים ולפתח
 ומצב-הנרי- מצב״הרוח

במיו טובים אינם אות
 8ב־ וכן בחודש 4ל* 2ה־ בין יבלוט זה חד.
 אחד. אף עם להסתכסך שלא השתדלו .9וב-

* * *
 ולכן בחברה זמסקשים פנפנלאר״ם מאזר תהיו

 לפתע, ימא זה כהתלכס. בבית לבמת חרבו לא
 ש כך סזקדם. חיבנו! ללא

 מהבטחת הדעת אח תסיתו
את שמטרידות העיקריות

 לא עדיין אלה בינוי□ כם
 הבעייה לפתרון הנעת□

ה בחודש לכם שהציקה
 חמאנם־יס ענייני□ אחרון.

 זא־נכס אתכס מדאינים
 רשזר הדרך את מוצאים

 אתם ולבן־הז!נ. לעצמכם
 דרכים. שתי בין מתלבטים

 רצונכם. את משביעה אינה מהן אחת אף אך
 הפיחחן. לב□ שימצא יתכן1 בשבועיים המתינו

* * *
 אתכם. להעסיק ממשיכים קאריירה ענייני

 ולשנות מעמדבם את לשפר אפשרות יש
לה אף ואולי תפקיד,

והשפעה, סמכות שיג
 לשמור מאוד חשוב אך
 עם טובים יחסים על

למתי צפו הממונים.
בחו 4ל- ה-נ בין חות
 בבריאות קשור זה דש.
 אך מבוגרים, הורים של
 של טכניות בבעיות גם

 אתם עצמם. המטרים
ולה להסתכסך מטים

 אך התחשבות, בחוסר בני-הבית את אשים
לכם. לסייע יכולתם כמיטב עושים הם

 רעיחד לכם נורמים אחחת ארצות עם קשרים
 עס היחסים קשה. ערי־ן זאת. בכל אך, ולשימחה,

 אינם הסביבה ועם בני־הזט
להת ממהרים אתם קרם.
סבל !לאבד להחתז פרץ.
 מזסנבם שנתת□ אחרי נות.

 בעבזדה רבות כה ששת
 הערכה ליחד מצפים אחם

אנשי□ אך ולהתחשבות.
 מה בל את וזכרים אינם

מרצונ לתת שהתנדבחם
דזר־ הבריאות הטוב. כם

נראית לא השנחה. שת ......
 לא בחופשת בזמן לטפל כדאי אך אמיתית, ססה

 בחודש. 9ב־ או 8ב־ משמחת הפתעה תיבות.
★

8■
* * *

טו אינה הבריאות כבד. עדיין מצב-הרוח
 אחרת מתופעה סובלים אתם יום מדי בה.

 לתפקד עליכם שמקשה
 רק לא אולם כרגיל.

 בעיה, מחתה הבריאות
 מאוד עייפים אתם
 ודיכדוך דיכאון בגלל

התקו את המאפיינים
מעטה לא אכזבה פה.

 למרות בחודש. 4ל- 2ה־ בין וליאות עייפות
 מחוט- תרגישו לביקור או למסיבה שתוזמנו

 לריב ונוטים רי״מרץ
הצדקה. ללא ולהתרגז

 נוח יותר הרבה יהיה
 כי אם בחודש, 5מה״

בעבודה, עמוסים אתם
ובאחר בהתחייבויות

 דק עליכם שהטילו יות
שאינ שיודעים משום

הרומאנ מסרבים. כם
 הרבה לכם תסב טיקה
 אתם השבוע. הנאה

 על כמעט ומצפצפים מלאי-הומור חביבים,
 טוב. מרגישים אינכם אך הקשיים, כל

* * *
לע תקשור בכל אחכם שבילבלה הבהירות א׳

 להתבהר. מתחילה וכסף אהבה מערים, מדה.
 עירפלאח האחחן החודש

ש הטיבה ■בולת־השיפום
ם יש עכ בדרך־כלל. ת
 להסתדר מתחיל הבל שיו

 עב־ לכם שמוצעת עבודה
 מאוד. לכם מתאימה שי!

הח־ על מדובר שלא יתכן

נסישת
הפרק.

 על עכשיו שלוח קצרות או אחמת
 מהידדס אז מהקרובים שמישהו תבן

 בזמן לנסיעה לצאת שמד
 נם מקום. מכל אך הקרוב.

 מתייחסת לא הנסיעה אם
 תביא היא ישירות. אליכם

בעבו יותר. קל למצב־רוח
 להשקיע מכס נדרש דה
 בדי ומתנת. מרץ זמן.

 קלה לא משימה לבצע
 לפניכם לפתוח שיכולה

מצב חדשות. אפשרויות
םדאינ. קצח הכספי כם

 רכס שהובטח סכום־כסף לקבלת הציפייה
 מהמצופה. קטן יהיה שהוא •תבן מאכזבת.

* * *
ערטי אינה לכך והסיבה כבד די מצב-וזרוח

 על האצבע את להגיח אפשר הפעם לאית.
של הבריאות הבעייה.

 אתם טובה. אינה בם
וסוב מתמיד חלשים

 מבעייה פעם כל לים
אינ רוב פי על אחריב

חו להיות רגילים כם
כוח- עבשיו אך לים,

ירד. שלכם ההתגגדות כניסה אס כי מקום, רפת מאנשים לכם צפויה
מעניינת אינה העבודה ־1 ינקרוו׳ מעדן לתפקיד - 1 ־,-י; : וברגע בטחתם שבהם

0 8 שאתם
 את מוכיחים אינם

 להכניס עלולים בחודש 4ה־ עד 2ה- עצמם.
 צפויה. ולא גדולה כספית להוצאה אתכם

* * *
 מסח־לים אתם וקשה ממושכה פה1תק אחר־
 מחברה ונהוים ■ותר מבלים אתם יותר. טוב לחוש

מ אנשים וחרשה. ישנה
חברת את מבקשים מש
 לווז!ר תזכרו עכשיו כם.

שזנחתם. תחביבים ולפחת
 כר ובעיקר כזשר־היצירה.

 מרטים בכתיבה. הקשור
שחוש םמויכם ם׳ מאור

 בכתב עבודה להעלות בים
קולחת. שהכתיבה ימצאו

 יצירתית עבודה כל נם אך
עצמו. אח תוכיח אחרת

 הוצאה לבם צפויה 7ר־ 5ה־ בין כמוצלחת.
צפרה. לא המסה נם אך קטנה. לא כספית

שלה
ט 22 ס ו ג ו א  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 ■33030*3■ לחסוך אף משתפר!תוכלו
 לעצמכם שתיקחו רצוי באהבה תשובה. למטרה

 הבאים. צעדיכם אח היטב וחשקלו פסק־זמן
★ *■ *

 אחרי אתכם. מפתיע מאוד הרומאנטי הצד
קלי מרגישים אתם וכובד דיכדוך של שנים

להרפת־ ומוכנים לים
מחיי לא קות-אהבה

ה סוג בדיוק זהו בות.
ל שמתאים קשרים
להו אף ויכול תקופה

מנו ענייני הנאה. סיף
 משפחתיות ובעיות רים

 התערבות- את דורשים
 נסיעה שלרגל יתכן כם.

 רהי- להעביר תצטרכו
ל יקר ביתי וציוד טים

 התקדמות, לכם צפויה בטוח.בעבודה מקום
טוב. מלהיות רחוק הכספי מצבכם עדיין אך
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 חשים ואינכם קשה
 איגם והימים לכם מפריעה השיגרה בסיפוק.
 בחודש. 4ל- 2ה- בין מאוד בולס זה עוברים.

* * *
 עדין הזה השמע מידרדר. הכספי מצבכם כ׳ אם

 עכשיו האפשר. במירח אוחו נצלז לטובתכם.
 לענ״רבם לדאע חשוב

 סימוים לקחת הבספ״ם.
 חשוב אך בנחל. זרפשל

 זמן כך להמשיך שלא
 תפסידו אז כי □םושך.

בעמ הכל. ער זחחחרטז
להש־ מצליחים אתם דה

כ׳ אם רצונכם. את דם
 דרך א1לםצ חייבים אתם

ד חותר. כ־1ת אח לבצע כ
 עצזבה בשורה ניות־כם.

 שתצ־ •חק בח!דש. 7ל־ 5ה־ בין לאחויכם תניע
רעיהו. שזקוק לסי זלעזור חזבנינח לשעת טרבז
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