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 בפות-ידיו את אדם מניח שנה הדרך
 היד צורת רק לא אישיותו. על רבות מלמדת
 קורא את משמשים החרוטים והקווים
 שאינו מי גם האבחנה, קביעת בעת כף־היד

 אדם כל על מושג לקבל יבול היד ברזי נקיא
ידיו. את מניח הוא שבה הדרך לפי

 אחראי, הוא שלמות. אוהב עקרב מזל
 והתיכנון השיטתיות בדיבורו. ועומד דייקן
 באישיותו. בולטות תכונות הן רחוק לטווח

 גדולה, ארוכה, נדרד־כלל תהיה עקרנית יד
 מחודדות האצבעות ומלננית. רחבה עבה,

 את היד מזכירו? קרובות ולעיתים בקצותיהן
 בגלל צר וגעשה רחב שהוא העקרב צורת
 יתר ידיהם את מבליטים לא העקרבים זנבו.

 היד את להסתיר מעדיפים הם המידה. על
מתעניינים המזל בני אותה. לחשוף ולא

 אינם אן במגע, באים הם שעימם במי מאוד
 ימצאו לפיכן עצמם. על מידע מוכרים
 לשולחן, לחפצים, מתחת כלל, בדרן ידיהם,

בכיסים. או
 מה לו אין משכנו. מאוד שונה הקשת
 בגלוי. משמיע הוא דיעותיו את להסתיר.

 מאזיניו. את לא וגם מילותיו את בורר אינו
ם דבריו  הגיוניים שיקולים על מתבססי

 שהקשת לאחר ונאמרים ואובייקטיביים
 שלפניו. והנתונים האפשרויות כל את בחן
 מונחות ידיו אומר. שהוא במה מאמין הוא

 ופרושות פתוחות והאצבעות גלויה נצורה
 המורה(האצבע) האצבע שווים. לא ברווחים
 הזרת, גם וכך האצבעות משאר מרוחקת

צמודות. האמצעיות השתיים ואילו
התחש חוסר על מלמדת רחוקה אצבע

 האדם זהו חברתיות. במוסכמות בות
 לדיעותיו. בהתאם ופועל נצידקתו המאמין

 למעשיו המניע אינו עליו שיאמרו מה
האצ משאר המרוחקת זרת ולהתנהגותו.

 חופש שמחפש אדם על מלמדת בעות
 מבן־הזוג. גם אלא מהחברה, רק לא מוחלט,

 לכבד צרין מדי, יותר אליו להתקרב אסור
סובל זאת מבין שאינו ומי פרטיותו את
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 תהיה לפעמים מרובעת. או מלבנית להיות
 קו שיימצא או מיוחדת האצבעות צורת

 אינן הגדי של ידיו גדי. למזל יוצא-דופן
 הציפורניים תנועה. ובחוסר בשקט מונחות

 כושר על ומצביעות קצרות פי־רוב על הן
טוב. טכני

 לקבוצת שיין אן אוורירי, מזל הוא דלי
חזקות, ידיים מציג הדלי היציבים. המזלות

 ניתן היד בכף מעודנות. נראות שהן אף
 אומץ- על המלמדות גדולות גבעות למצוא

 להיות נוטה האגודל גבוה. ומוסר יושר לב,
להשתלב, הרצון על ומלמד לאחור מכופף

 מצב מקום, לכל עצמו את ולהתאים להתמזג
 כאילו קדימה, ידיו את שולח הדלי וחברה.

 מבט להעיף צריך לפעמים לו. שייכות אינן
 את ששולח האיש אותו הוא מי ולמצוא

 הידיים לחמן. שלח לאימרה בהתאם ידיו,
 במתח נמצאות אן קדימה שלוחות אמנם

 לגדי אופיינית בזריזות ופועלות תמידי
 עוד פועל הדלי במפתיע. לפעולה ונכנסות

 הוא קרה. שמשהו הרגישו שהאחרים לפני
 תמיד ומוכן במהירות הסביבה את קולט

לפעולה, תמיד מוכנות הידיים לעזר. להיות
שיפעילן. הגורם את למצוא רק צריך

 רכות שמנמנות, דגים מזל בני של ידיהם
 לקבוצת משתייכות הן לחות. ולפעמים

רגשן רגיש, מזל הוא הדגים המים. מזלות

 את ומסתיר שלמות אוהב העקרב
 הגד■ להסתיר. מה אין לקשת ידיו.

 הידייס ואילו בחוסר־מנורוה מאופיין
לפעולה תמיד מובוות הדלי של

 על שנלחם הקשת מחיצי דבר של בסופו
חירותו.
 האדמה. מזלות לקבוצת שיין גדי מזל

שכזה ובתור המזלות בגלגל 10ה״ המזל הוא

 לכן לו. שקדמו מהמזלות מעט לא ספג הוא
 בשאפתנות, בכישרונות, גדי בני התברכו

 נוטים רבים גדיים וברציונליות. במעשיות
 אהבתם בולטת ובעיקר אמנותיים לכיוונים

מפו חוש-קצב להם ויש לריקוד למוסיקה,
הנוטה מעשית, יד היא גדי של היד תח.

 בחוסר- ידיו את מחזיק הוא פסיבי. וקצת
 מה יודע אינו ולפעמים מסויים ביטחון
 לכיסים, אותן מכניס הוא בידיו. לעשות

 מישהו על אותן משעין או עליהן נשען
 כשידיהם לשבת מסוגלים דגים לו. המקורב

ופעילות. חזקות ידיים הן אלה זזות. אינן
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 5ב* או 4ב־ הפרק על עולות לנסיעה תוכניות
ם ברור לא עדיין אן בחודש,  יהיה אפשר א

 התוכנית את להוציא
 שלא לוזיזוזד יש לפועל.
בחוקי-התנועה. לזלזל

לשי תתכוננו בעבודה
 ולעיבובים פתאומי נוי

טד הייתם שבו בדבר  ב
גור של התערבות חים.
בחש נלקחו שלא מים,
 אך ומרגתוז, מקשה בון,
 כל את לעקוף דרך יש

ש חשוב המיכשולים.
 עם בטקט ותנהגו הסבלנות את תאבדו לא

 קשים. בחודש 11וה־ 10ה־ עליכם. הממונים
* * *

 •תבן בספ״ס סיבובים צפויים בחודש 5<ב־ 4נד
 מיש־ כספי או עסק ירושה. לכספ• קשור שזה

 פשוט •היזו לא אך פחה.
 הת־סבונת אח להסב־ר
 •ותר קל נקלעתם. שאליה

 תצרחו בחודש. 7וב־ 4ב־
 תו־ ממת צא10 למצוא

 וה־ 8ה־ טוב. ידיד של שיה
 לכס מאפשר□ בחודש 9

 בס־ עצמכס אח להוכיח
 סעו־ הצעה קזס־העסדה.

 לבם. תוצע ומושכת תת
 קידום אפשרות בה יש

ה הס־קצועי. עחידבם על מאוד השפיע והיא
 מכאב-ראש. לסמל נוטים אתם מציקה בריאות

* * ★
 5וב״ 4ב־ ומלהיב מרגש רומאנטי מיפגש

והמ בעצמכם בטוחים תהיו אל אך בחודש.
בזהירות. לנהוג שיכו

 בחודש 10ה* לקראת
 להשתנות עלול משהו
לאכזבה. ולגרום לפתע
 מושכים נראים אתם

מ ומבוקשים מתמיד
 גורם הדבר אך אוד,

ב ולשגיאות לבילבול
בחו 7וה- 6ה* שיפוט.

אח עליכם מטילים דש
ש לבגי-מישפחה ריות

בעיי תחושו אתם גם בקו-הבריאות. אינם
יומיים. אי ליום במיטה לשכב ותיאלצו פות,
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ברי בבעיות עסוקים תהיו שזב בחודש 6וב־ 4ב־
איו! המצב בל־הסישפחה. של או שלכם אותיות

 רישץ שחוש! וחשוב קל
 לכם יש 7וב־ 6ב־ רפואי.
 להתרנז להתפרץ, וסייר.

שיקור□ אחר ולהיסחף
 הד הנימיים. ולא ריזש״ם

 0ע לסיכסזסם יביא בר
 בתחום והסביבה, גני־הזת

 לשמור תשוב הרומאנטי
בל החפחתוח סודות. על
מצב־ אח הופכת צפויה חי
 בענייני ינתר. לקל בם

 ודרשות תבעוה רב. רומ חשים אתם כספי□
 ללחץ אתכם ממיסות כלל, מוצדקות שאינן

* * *
 ענייני אך הפיק, על עומדת לחו״ל נטיעה

 כתוכניות. לעיכוב לגרים יכולים בריאות
 אלה בבל לטפל חשוב

 זה יותר, לדחות ולא
 ויגרום ביוקר לכם יעלה
ם להחמיץ לכם ח רנדי

 הנייק־ בתחום שובים.
 מתקדמים, אתם צועי

 במקום־העבודה אולם
 להכעיס שדואג מי יש

מאב שאתם עד אתכם
 אומרים שליטה, דים

 ומתחרטים מדי, יותר
ד 8ה- אתר־כך.  הנהגים על מסוכנים. די 9וו
 נמהרת. מהתמזגות לחיזוזר שביניכם

* * *
 בני־מישס- שר התערבותם מלל בבית מחיתזח

א! נסיעה לתכנן בדאי הפרפ״ם. בענתיכם תה
 שיעזרו קצרה חופשה

 השקט אח להשיכ לכם
במיש־ הצעיריס הנפשי.

 או 6ב־ לדאנה נורמיס פחה
סי אין אזלס בחודש. 7כ־
 והם טוב מצבם לדאוו. בה

בקרות. מהקשיים יצאו ן
 יתר חרשת בראותכם

ד 8ב־ הת״חסיח !"■*■■■■= בחו 9ו
 !מעמסה מאמץ עודף דש.

 אח •דנישו בעמדה הספח
מצבי '1 ה־ז 1א ה־ס! בבוחתיבס בסיפור הצורך

החמאוט׳ בתחום חדשות אפשרויות על עים

חאזנ״ס
■(א□

מתלב אתם עליכם. מקשות כספיות בעיות
 מאוד חשוב נוספת. להתחייבות בקשר טים

חובותי־ את שתסיימי
 עצמ- על תקחו ואל בם
חד התוזייבויות בם

 בני-המי- אם אף שות,
 בהצעות באים שפחה

לעזור. ומוכנים נדיבות
הש שתקיימו נסיעות

חו־ מסוכנות. יהיו בוע
 והתנהגות ־סבלנות סר

 מצד בכביש אלימוז
 עלולים אחרים נהגים

 עיניים. שתפקחו חשוב כן ועל בכם לפגוע
 ומשמחים. מפתיעים חו׳׳ל עם קשרים

* * *
 בחר 6ה־ ער 4ב־ כספים בענייני םשסחח בשורה

 הצעת- נם ותתכן רפתוב יניע סכוס־כסף דש.
 ששכרה מעו־יות עמדה
 להחרט ערכם בצידה.

 לאנשים חשת במהיחת.
משי לפחד ולא הובוויס

 וראה עכשיו הכל נויים.
מת אתם אך לטובתכם.

 ־31 במוכר לרסק עקשים
 התקופה זו ואין שיגרתי

 ד נסיעות לבך. המתאימה
 ד עלנלנח בחודש 9ב־17

 הזמן זה אין מסוכנות היות
 אירנון או שמה למקום מעבר לשיפוצים. המתאים
 חשמליים. ממכשירם רהיפנע נטייה יש הדירה.

* * *
ו מעייפת עצמכם, על שלקחתם העבודה,

התייח דורשת בריאותכם עליכם. מקשה
ת  זמן למצוא ועליכם סו

בשי ולהרבות למנוחה
ממ בספים ענייני נה.

 ולהד- להטריד שיכים
 7וב״ 6ב״ במיוחד איג,

 אולי יימצא בחודש.
 אל אבל זמני, פיתרון
 ועדיף כך על תטמכו

 להוצאות תכנטי שלא
ך נוטפות. סו  עם סינ

שכ או קרובי־מישפחה
 שתמנעו עדיף בחודש. 9ב־ או 8ב־ נים

בפינה. לכם שממתין טי יש דיעה. מלהביע
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 זקוקים אתם בחודש. 5זבד 4ב־ ואכזבה עייפות
 או 8ב־ מתוכנות בלחי בספיח הוצאה למנוחה.

 שהיא ■מבן בחודש. 9ב־
ומגו רירה בענייני קשורה

 נם עלולים אח□ אך רם,
בצו א! בקנסות להסתבך

בג המכונית את לתקן רך
זהי־ חסרת התנהגוח לל

סבר־ חסרי בני־הזע חח.
 בענייניהם עסוקים הם מת.

 לקיים מתפנים ואיום
 הומיות לבצע או הבטוחת

שחיכנוחם. משותפות
 לקשר הזדמוות בינתיים. מילה חאסרו שלא עדיף
 בן־הזוג. של ברושותיו לשחק לכס תעזור מסף

* * *
מענ הצעה ויציעו פתע לביקור יגיעו ידידים

מדגי זו תקופה להחליט. תטהרו אל יינת.
שב התוקפנות את שה
ל ממהרים אתם כם.

 ולהיבגט להעיר התרגז,
ז אנשים עם למריבות

 דורשת בריאותכם רים.
 חשוב התייחסות. יתר

 ובשינה במנוחה שתרבו
בחו 7וב־ 6ב- במיוחד

 עשוי סבוס-כטף דש.
 11ב־ או ב־סג להגיע

* כס־ הוצאה אך בחודש,
 * להתעלם, יכולים אינכם שממנה גדולה, פית

* מזומנים. חוטר בגלל חופשה לביטול תגרום
״ * * *

 * לנהל, מתבענים שאחם וש־חוח, מישות (סיעות,
 * ומ״ה יש השבוע זהירה. התייחסות דורשות

, חסרת פזיזה. להחנהעח
* הדבר ומסומח. מחשבה

* ולעי־ לאכזבה תחם יכול
* מס־ שאתם בתוכנית סב

£ 4ב־ לפועל. להוציא החם
* מ־ תיהנו בחודש 5ב* או

 י במקום־ קידום אפשרות
* זסחבר יתכן העבודה,

* לפר־ שיכול חדש בחחום
* לתת או בציבור אתכם סס

. אך סממחית. עמדה לכם
 * מלל בעיקר העניין, את מסבנים בחודש 9ה־18ה־

. במפתיע יניע י1חיו אביזר מצידבם. זהירות חוסר
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