
* *
*******־*נ**❖יי

**4*4♦44*444*44*4*4*44*44*4***♦*44**♦4*******44**44***4*♦*

מרים
בנימיג•

ל החודש: מז

 האונ״נית היד
שוו של

 רק לא האנושי, המוח את משקפת היד
 המצב את גם אלא האדם, של יכולתו את

 לו שאין שטוען מי נתון. הוא שבו הריגשי
 - בכיסיו ידיו את מחזיק אך להסתיר, דבר

 אוחז אינו מאיתנו מי לו. להאמין שלא עדיף
 כשהוא משים, מבלי בחוזקה, אגרופיו את

 יכולים שאנחנו אף אונים! חסר או מתוח
 מעצמנו, אפילו ריגשותינו את להסתיר

 באמצעות מתגלים בקירבנו העזים המתחים
ידינו. בתנועות או גופנו

 היד תנועות את מנתח בכף־היד כשקורא
 - מצבים שני בין מבדיל הוא החזקתה, או

 מצב מדברת. כשהיד או רגועה כשהיד
 מפרש והוא לצופה מועבר והיד האצבעות

 את שמפרשים כפי בתת־מודע אותם
הרא הדברים אחד והפנים. הגוף תנועות

 אדם של באישיותו לקלוט שאפשר שונים
הידיים. הוא

 היד החזקת את יש מזל לכל למעשה,
 לשכוח אסור כי אם למזלו, האופיינית
 מזלות 12ל״ האנושות של פשוטה שבחלוקה

 שמפה לשכוח ואין מדי, גדולה ההכללה
 ביתר מפרטת מדוייקים שנתוניה אישית,

 מדובר. שבו האדם של אישיותו את דיוק
 וכן הידיים שצורת לאמר אפשר כאמור, אך

המזלות. את מאפיינות החזקתן
שאנשיו כמזל ידוע שור מזל - למשל

*
ז*־זי

 * כשאצבעותיו ידיו את יניח האריה
 * היא (המורה) הראשונה האצבע פרושות.

 * גאווה, על מלמד והדבר במיוחד ארוכה
 1 והקלילות העדינות לשלוט. וצורף עצמאות

 * ידיים אריה. מזל של ידיו את מאפיינות אינן
 * מזל בני את האש. למזלות שייכות אלה

 ♦ ידיהם בולטת. יצירתיות מאפיינת אריה
 1 חזקות. אלא ועדינות, צרות ארוכות, אינן

 ♦ אלא במיוחד, ארוכות אינן האצבעות
 * שאוהבים אנשים של לידיהם מתאימות

בידיהם. דבר״מה לעשות
 ♦ או בכיסים ידיים עם יישב לא האריה

 * מה לו אין לשולחן, מתחת מוסתרות כשהן
 * מחזיק הוא לעיתים בולטות. וידיו להסתיר
 1 ואף ידיו. בעזרת לדבר מרבה או סיגריה,

 ? במקום ידיו מונחות מדבר, אינו אם
 ♦ מהן. להתעלם יהיה אפשר שאי בולט,

 * אך האדמה, למזלות אמנם שייף בתולה
 * לאינטלקטואל. נחשב הוא אלה מזלות בין

 * אינן מעשיות, שהן למרות הידיים, ואילו
 * כלל בדרף הן האצבעות מגושמות. או עבות

 * את ומזכירות דקיקות לא אך ארוכות,
 ן מתייחסות ארוכות ידיים הדייקן. האדם

 * מזל מבן תבקש אם ולדיוק. לסדר לפרטים,
 * להניחן ידאג הוא ידיו, את להניח בתולה
 * מסודרת בצורה מונחות כשהן נקי במקום
 * או פרושות אינן כשהאצבעות וישרה,

* פתוחות.
 * או לחשוף נלהב לא בתולה מזל בן

 * שאינו צנוע למזל כיאה ידיו, את להבליט
 * מאזניים, מזל ידוע לעומתו, להתבלט. אוהב
* - מכך פחות לא אף יופי, האוהב כמזל ת  א

 * למצוא אפשר זה במזל החיים. תענוגות כל
 * יד זוהי (החרוטית). הקונית היד את

 * מתחדדות שאצבעותיה וענוגה שמנמנה
 * בעלות גמישות, ידיים הן אלה בקצותיהן.

 * הידיים לאחור. מכופפות אצבעות או אגודל
 * מזל האמנותיות. הידיים נקראות הקוניות
 * ביופי עצמו את להקיף אוהב מאזניים
* ובנועם.
 * שקטים. ואנשים מקומות מעדיף הוא
 * סביבה לו מפריעה וכן לו מפריע הרעש

 * נמשף הוא ונעימה. מטופחת נקיה, שאינה
 * ולכל לפרחים אופנתיים, לבגדים למוסיקה,

 * שהחיים וההנאה היופי מן בו שיש דבר
 * לו זרות אינן הגוף הנאות להעניק. יכולים

 ♦ משובח במזון תענוגותיו את יחפש והוא
* השני. המין בני ובקרב

 ואת בכלל החיים תענוגות את אוהבים
 אופייניות ידיים בפרט. האכילה תענוגות

 רחבות מגושמות, קצת ידיים הן שור למזל
 אגודל בעלות חזקות, שמנות, לעיתים,

 יצטרף שמא לאחור, מתכופף שאינו עקשן
ועקרונותיו. רצונותיו על לוותר
 את להניח אופייני שור מבן מבקשים אם

 מורמות כשהן להראותן, או השולחן על ידיו
לוודאי קרוב חוץ, כלפי וגב״היד באוויר

 אף במלואה, תתבצע לא אולי המלאכה
 דברים לתפוס והיכולת המהירה ההסתגלות

 התפעלות. מעוררות קצר בזמן ולבצעם
 על השאר בין מלמדים כאלה ויד אגודל

 תאומים מזל בני מריבות. אוהב שאינו אדם
 או ישיר מעימות להתחמק מעדיפים
ת נחשבות ידיהם ממאבק.  אסתטיו

 האדמה, מזל שור, למזל בהשוואה ורוחניות.
יותר עבה היא אותו המאפיינת שהיד

 האצבעות - כלומר סגורות. אותן שיחזיק
 את שמאפיין מה לזו, זו צמודות יהיו

 את אף ולעיתים והחשדנות הזהירות
 מזל את המאפיינות המופלגת, החסכנות

שור.
 הנחשב תאומים, מזל בן של ידו לעומתם,

 על״פי״רוב, שונה. היא אינטלקטואלי, למזל
 וצרות, ארוכות הן תאומים מזל בן של ידיו

 המתכופף גמיש אגודל בעלות גמישות,
 ארוכות, דקות, הן האצבעות לאחור.

 על מראות אלה ידיים וגמישות. מתכופפות
 תמיד ולהימצא לחברה להתייחס הצורך

 לאחור המתכופף האגודל אנשים. בחברת
 בן וכידוע כישרונות, של שפע על מלמד

מלאכה. בכל כמעט לעסוק מסוגל תאומים

 לקבוצת התאומים שייכים ומגושמת,
 אווריריות ידיים להם אשר מזלות״האוויר

וקלילות.
 מאפיין המים, למזלות ששייך סרטן, מזל
 בהן והמגע שמנמנות רכות, שידיהם אנשים
 מגומ-אוויר. העשוי ריפוד של מגע מזכיר

 ובעלת רכה שמנמנה, יד מלמדת על״פי־רוב
 על המרחם פגיע, רגשני, אדם על גבעות
 לזולת. ולהעניק לטפל לעזור, ומוכן זולתו

 הוא השולחן על ידיו את להניח לו יאמרו אם
 לא הוא בזה. זה נוגעים כשהאגודלים יניחן
 זו רחוקות כשהן הידיים את להניח יוכל
 ובמיש־ בבית הצורך על שמלמד מה מזו,

 זקוק זו בצורה ידיו את המניח אדם פחה.
אליו. להשתייך ומקום ולמישפחה לבית

ז1,1*•******■********•*****■**********************************^^*********************■*זר**זי,*************** ******************* ******************* י ז<<1י

הע עומס מלבד קלים. יהיו לא 28וה־ 27ה״
 להגיע נוטים אתם הרבה והעייפות בודה

 ועם ידידים עם לעימות
 מנסים לעבודה. חברים
 בהתקד- אתכם לעצור

מו אינכם וכעת מותכם
ולשתוק, להמשיך כנים

 לכם שתהיה כדאי אך
 מה על ביקורת מעט

 ב-ג אומרים. שאתם
 צפויות במאי 2וב־

ם בעיות הכספי. בתחו
מהמ גדולות הוצאות

 דבר- של לרכישה בתוכניות ועיכוב תוכנן
 אליכם. להגיע עשוי סכוס-כסף חשוב. מה

★ ★ *
 טוב להתיש מתוזיליס המזל בתחילת שנולד! ם׳

 ב־ בר־אית מבעיות לסמל עלולים האחרים. יותר.
 2ה־11וד בחודש. 30וב־ 29

 מפנישיס אמנם במאי
 השני, הסין בני עם אתכם
ד פרשות לק״ס ותוכלו  ש

 אולם רב. זמן ציפיתם הן
 להביא עלול מצטבר מתח

 כל של להתפרצות אתכם
 נאמר ולא שהצטבר מה

 הדבר האחרהה. בתקופה
ש למריבה, להביא ל1על

ק חרטה. בכס תעורר  ל
 הכל בקרוב העניין. כל אח ולדחות להתאפק עדיף
 סחציס. אינכם עדיין הכספי בחתזס אחרת. יראה

* * ★
 הורים בחודש. 28וב* 27ב- בבית מתיחות

עלי ושוב טוב חשים אינם בני-מישפחה או
עז ולהגיש להירתם כם
 29ב- יהיה יותר קל רה.
 שבחם בחודש, 30וב־

 בני של מתיזורים תחנו
 הופעתכם השני. המין

 והצלחו- מושכת מאוד
התפע מעוררות תיכם
למ שלא הקפידו לות.

ת ולגלות הר דו ול סו
 מי עם בדיבורים הרבות

היכדתם. מקרוב שזה
 אך חדשים, במכרים לבטוח ממהרים אתם

להיפגע. עלולים אתם יותר מאוחר

חוווחיס
אי 2ו מ  - ב

ב׳וני 20

 - ביוני 2ו
ביולי 20

 תתלו אל לאכזבה. לכם לנחם עדרים ידידים
 בימים ביותר שהטוב וזיכח בהבטחות, תיקוות

בשקט. לפעול הנא אלה
יפ שאחחם לצפות מבלי
ה הבעיות. את לכם תח

מי־ ושל שלבם בריאות
ד ממשיכה המישפחה ה  ל

 2ה־? בין יבלוט הדבר אינ.
 בין יותר ושד כחודש 30זה־
זקו ילדים במאי. 5ד 3ה־
 ב־ו לב תשומת ליחד □ק

הדו־ בתחום במאי 2וב־
 על לשמור חשזב מאשי

 בכם. לפנוע עלול עבש׳! שמחנלה מה סזדות.
 כספיח. מבחינה לכס לסייע שמוק ׳0 יש

* * *
בחו 28ב- או 27ב־ להגיע עשוי סכוס-כסף

 שבתחילת יתכן לבזבז, תמהרו אל אך דש,
ב אליכם יבואו החודש
 שאותן כספיות תביעות

ת. תוכלו לא  לא לדחו
 נסיעה, לקיים כדאי

 ה- בין שיחה או פגישה
 ב- בחודש. 30ל־ 28

מצלי אתם קאריירה
ענייני את לקדם חים
ר להערכה וזוכים כם

 לא הדבר אם גם בה,
 מפורשת. בצורה נאמר
 מתבטא והדבר תוקפנים להיות נוטים אתם

 מדי. וחריפים מיותרים בדיבורים בעיקר
׳*. * *

 ונע׳־ רצויים מלם לא אך אירועים, מלאת תקיפה
 אלא בחרה ואין להדאינ ממשיכה הבריאות סים.

ה דעת רווות את לקבל
 בעצמבם ולטפל מומחים
בע־ לה!ראותיהם. בהתאם

אחר עליכם סוטלת בודה
 שבדים אתם עצומה. יות

מת להיפנע שמיס קשה
 חוסר־זהיחח בנלל אונות,

ה מצבכם יסר. מאמץ או
 ד אס משדד. א־ע כספי

 תניע בחודש 30ב־ אז 28ב־
שי סכונדכסף אז ידיעה

 לא תסיעה הזכויות הקחבה. בתקופה לבם עזרו
במאי. 2ב־ אז ב־! מחבר אס במיוחד מתממשות,
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מאזניים

בחו 29וה- 27ה־ בין כבדה והדגשה עייפות
נו אתם עצמכם. על להשגיח תצטרכו דש.

ו בדיבורים לזלזל טים
ייתר. מאוחר להתחרט

 לספר נסחפים אתם
הלא* לאוזניים דברים
 או בני־מישפחה נבונות.
 גורמים קרובים אנשים

תל אל אך דאגה, לכם
בק ישתפר המצב חצו,
 שביניבם לאמנים רוב.

 קשרים הצלחה. צפויה
נר אחרות ארצות עם

 או לנסיעה הקשור חדש, קשר חיוביים. אים
 בקרוב. יתחיל מעניין, אדם של לביקור

* * ★
 לפעילויות מתאימים איום בחודש 30וה־ 29ה־

 בדיאותכם ושינת. במנוחה שתרס נרצו׳ מאמצות
 אתם במיוחד. טובה אינה

 החחחת מבעיות סובליס
 להשחמש בדאי עצמן. על

 לבם שעזרו הדרכים בכל
 השני הסין בני בעבד. כבר

 חברתכם אח מבקשים
 שלכם הביקורת אבר

 שלא גוד׳ וחריפה חזקה
 אומרים אתם כהרנלכס.

 שבליבבם. מה בל הפעם
 מעדיפים אתם על־פי־חב

 לעצמכם. סחשמחיכם אח ולשמור לשתוק
 במאי. 3ל־ 1ה* בין משמחת •חעה צפויה בעבודה

* * *
 ומלבד זו בתקופה בנסיעות מרבים אוזנם

 די אתם לכם שיש הרבות ההתחייבויות
 שוב חיי״החברה נהנים.

 חשוב מקום תופסים
 והפופולאריות בחייכם

 השני המין בני בקרב
 אינכם ועולה. עולה
מ לא שעדיין ומי לבד,

 למצוא חייב בן-זוג צא
הנט אלה. בימים אותו

בו במשקל להוטיף ייה
 אתם אולם השגה, לטת

 עצמנם על לקבל נכונים
 שיש בדיאטה קשור זה אם ביהוד מישטר,

.וכדומה טיבעוגות כמו מעניין, רעיון עיסה

■ ש פ צ ע פ ט ■
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ה עיקר עכשיו. צפרות נחלות כספיות הוצאות
 לשפץ עריכם המנזרים. לחשם קשנרנת הוצאות

 חיוניים אביזחם לרבזש או
ש דבר לבית. וחשובים

 מבחינה עדכס מקשה
תופ זאת בכל אך כספית.

שמע רמזבה תע! הבא. ב
 לא שעדו ממקור יניע בסף

 הפחות ובזמן חשבתם
 הטיפול את תדחו צפוי.אל

 בעמדה המנזחם. בחשא
!מצ מקובדם מאוד אתם

לשב רק לא נזזמם ליחים
 המיקצזעיות. השאיפות בהנשמת נס אלא חים.
 בטוחים. בצעדים אך בהדחה, גזחקדסיס אתם

* * *
מטפ אתם אם אולם טובה, אינה הבריאות

 ביתר הבעיות על להתגבר תוכלו בבך לים
ל נוטים אתם מהירות.

 בגלל ולהתרגז התפרץ
 עליכם. המוטל העומס

ו סגורים חשים אתם
 הדרוש החופש כבולים.

 נוח, להרגיש כדי לכם
 כפי מאליו מובן אינו

מ ידיעה בעבר. שהיה
 בנסי־ הקשורה שמחת,

 או 29ב״ תגיע לחו״ל, עה
 אל אך בחודש, ב־סג

הת מ  לפועל. תצא שהיא בסוח לא לשמוח. ת
מצליחים. מאוד אמם - הרומאגסי בתחום

* ז* *
 וי.צמ־ ער לקחתם אתכם. סדא־ננת כספים בעיות

ד רבות התח״בחת בם  שלא חוששים ואתם מ
ב אולם, להתנכר. תצדסו

 סצליחים אתס כלל דרך
 האחרון בדנע מוצא למצוא

הפעם. נס שיקרה סר, תה
 ב־ו תניע משמחת ידיעה

ל קשורה זו במאי. 2ב־ אז
אר עם לכם שיש קשרים

ה־ ם1בתח או אחרות צות
לש־ תמהרו אל לימודים.

־0 היטב לברר צריך מנת.
 האינפורמציה מניעה היכן

 שבדם קרובים או הורם סדוייקת. היא אבן ואס
מסיעות. להרבות עליכם1 בריאות מבעיות

,ן!

4 6 $

 בפברואר ו9
מרס 20 ב
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