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מרים
בנימינ׳

החודש: מזל

וו עו
ו כף־היו
הרווחות טשיות

בקשרלאורכו
 שר וצוותו

קו־הח״ם
 כף־היד בקווי מעט המתמצאים אנשים

 קו״החיים. הנקרא הקו את היטב מכירים
 שמתחת הגדולה הגיבעה את המקיף קו זהו

 מתחת כף־היד, בקצה מתחיל הוא לאגודל.
 מתחת הממוקמת (הגיבעה יופיטר לגיבעת
 ונוס. גיבעת כל את ומקיף המורה) לאצבע

 או- לפי אורך־החיים את לפרש שממהר מי
 מאחר קשים, לנזקים לעיתים גורם רד״הקו,

 מדוייקת לא בדרן־כלל היא זו ואינפורמציה
מיות ולדאגות לפחדים לגרום יכולה ואף

רות.
 לקבוע קשה מומחה כף״יד לקורא גם

 אדם, לכל הקצוב אורן־החיים מהו בבירור
 בנושא. היטב מתמצא שאינו למי וחומר קל

 צורך יש אורן־החיים את לקבוע כדי
 הקווים, מיספר רבים: בגורמים להתחשב

 צבע ואף הציפורניים הגבעות, היד, צורת
 קובע אינו בכף״היד מומחה קורא גם היד.

שקשה מידע זהו אורך״החיים. את בוודאות

 הקורא וגם ומאחר עימו, להתמודד לאדם
 לטעות, ויכול ודם בשר עצמו הוא בכף-היד

 זה נושא עם להתמודד שלא עדיף הרי
 לאדם לעזור שיכולים לנושאים ולהתייחס

היומיומיים. חייו על ולהקל
להע ביותר החשוב הקו הוא קו־החיים

 אף הוא לעיתים האדם, של החיוניות רכת
המודר הקוראים רוב הוויטליות. קו נקרא
 מלמד שאורך־הקו הטענה את דוחים ניים

 על מראה אינו קצר קו אורן-החיים. על
 חלש מיבנה על מצביע אבל קצרים, חיים
 המתעייף אדם זהו חיוניות. של יתרות ומעש
שינה. להרבה ונזקק מהר

 ומיל- מאבקים לו יש מבפנים. קרוע הוא
מסת אינו הוא עצמו. עם אינסופיות חמות

 קשה רבה. אנרגיה ומבזבז אישיותו עם דר
 גיל עד יחיה אם וגם להחלטות להגיע לו

 לכל כוח די לו שאין ירגיש תמיד מאוחר
 זה אין החיים. ממנו שדורשים הדרישות

מב אף להסתדר, מסוגל אינו שהוא אומר
 על משפיע והדבר לו קשה נפשית חינה

 וגורם חדשות ביוזמות להתחיל המרץ
 מאנשים להתרחק לצורך קרובות לעיתים

ולהרהר. לנוח כדי
 בדרך־כלל מתחילות המרץ חוסר תופעות

 שקו- זמן כל כלומר: הקו, נפסק כאשר
 בעל האדם אותו יהיה כרגיל המשיך החיים

 של הפסקתו עם אך אחר, אחד כל כמו מרץ
 מרץ בחוסר חש שהאדם לעיתים קורה הקו

 ככל ולהתארך לצמוח עשוי הקו ובעייפות.
 שהידיים וכפי מזדקן. או מתבגר שהאדם
 הדפסים הקווים. גם משתנים כך משתנות

 שלוש של בהפרש הנלקחים כף־היד של
 השינויים על מצביעים פחות, או שנים

שמש קווים ומציגים יד אותה על העוברים
 אדם, של באישיותו לשינוי בהתאם תנים

שעבר. לחוויות בהתאם או
 המלווה החרדה היא נוספת נפוצה שגיאה

 כף״ קוראי שבור. קו־חיים לו שיש מי את
 הרע את להדגיש נהגו 19ה״ מהמאה היד

 שבור שקו טענו הם דבר. שבכל והשלילי
נור למחלות רציניות, לתאונות סימן הוא
 מלתארם. העט שיקצר לאסונות או אות

 דווקא מופיעים זה מסוג אסונות למעשה,
 להתייחס המקום כאן לא אך בקו־הלב,

 לשברים מייחסים רבה חשיבות לכך.
 במקומות מופיעים ואשר בידיים המופיעים
בקו־החיים. מקבילים

השמאלית ביד רק מופיעים השברים אם

 קרובות ולעיתים תורשתית היא הבעייה
 ההורים. לאחד שיש בעייה על מלמדת

 ואם ההורים ידי את לבדוק כך, אם כדאי,
 שום לו אין אצלם גם מופיע דומה שבר

 בקו-החיים,, שבר של חומרתו חשיבות.
 ולעיתים בהרבה, פוחתת מקביל בקו המוגן

משמעות. כל לה אין
 האגודל לכיוון פתאום הפונה שבור קו

 שגרמה כלשהי, תאונה או מחלה על מצביע
 קו- מופיע לעיתים בבריאות. תמידי לליקוי
 מלאה. או חלקית שרשרת בצורת החיים

 הדבר הקו, של בתחילתו יותר נפוצה זו צורה
 מחלות על או רגישה, בריאות על מלמד

השר וכאורך להגיע, שעומדות או שחלפו
תארך. שהמחלה התקופה אורך כן שרת

 החוצה קו כל העתיקה, הכירומנטיקה לפי
 חשוב קשה. בעייה על מראה קו־החיים את

 החוצים הרבים הקווים בין להבחין לדעת
 אלה קווים יהיו עצבני אדם אצל הקו. את

 עמוקים. להיות חייבים לא הם אך בשפע,
 משמעותיים הם והקצרים העמוקים הקווים

 וכך לקטעים מחלקים קו־החיים את יותר.
חמורה. בבעייה מדובר אם לבדוק אפשר

 וכיוונם עומקם החותכים, הקווים אורך
 המחלה. של הרצינות מידת על מצביעים

יותר. רצינית המחלה יותר עמוק שהקו ככל
 סטורן(מול לגיבעת כזה קו פונה כאשר

 של למשמעות קשורה המחלה תהיה האמה)
שי פרקים, עצמות, כלומר: גיבעה, אותה
מו פסיכוסומטיות מחלות ועור. גב ניים,

 עצבנות על המצביעה ביד בדרך־כלל פיעות
 קו- את החותכים הקווים אם ודאגנות.

 בקו-הלב, ומסתיימים עמוקים הם החיים
 זהו אדומה, נקודה או אי יש כשבמפגש

 גם להתחשב צריך אך למחלת-לב. סימן
נוספים. בסימנים
 לקראת מזלג מופיע מקווי־החיים ברבים

 פגיעה על מלמד הדבר הקו. של סיומו
 מתרחק כזה מזלג כאשר רק אולם בחיוניות.

אנ לדאגה. סיבה יש ומתרחב מקו־החיים
המז למרות מתקדם לגיל הגיעו רבים שים

 ברור, קו־החיים ממשיך כאלה במיקרים לג.
 שיבולת מעכבים. סימנים ובלא עמוק

 קווים מהמון הבנוי (ענף קו־החיים בסיום
 חיים על מלמדת שיבולת) המזכירים קטנים

בסניליות. שיסתיימו

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 מצב-רוח על מלמדים בחודש 12וה- 11ה״
לרו לגשת כדאי קשה. כללית והדגשה כבד

 14מוד ולהיבדק. פא
העניי עולים 16ה־ עד
 פסים על הכספיים נים

ש בעיסקות חיוביים.
 צפויה מבצעים אתם

ע סכום־כסף הצלחה.
ממ במפתיע להגיע שוי
ם שלא קור ת ח ב לק

 בשעות נסיעה חשבון.
 או רדפג של הצחריים

בע לעורר עלולה 18ה־
 לפתע משתנה מכבר, לא שהחל קשר, יות.

 להילחם. טעם אין מרה. לאכזבה וגורס
* ׳* *

 טנב מתישים לדתם1ם־ה1י אח עברו שכבר מ׳
 מחולשה סובלים עד״! האחרים יותר הרבה

מ וסדיבאזנזת.  1וה*ג ה־
 את סדנישים אף דש1בח

 לא בח!דש ו4ב־ הבע״ה.
 דש סימלם לקחת מלץ10

 נסיעה סלבצע להימנע
 מסוכות. להיות העלולה
ז צורך בכס מתעורר מנ  ל
 שאינם דברים על כספים
 להיות עליכם אך חיזויים.
 זו. בתקופה יותר חסמים
 אדם עם חדשה היכחח

 עלולה רציני. קשר לכם המבטיח ומעלי! סיסתור׳
 ןומהרו. רב שיסו — אחכם להטעות

* ★ *
 בני' של בריאותם וגם טוב, מרגישים אינכם

 אינכם למעמסה. עליכם נופלת מישפחה
להתפנות, דדך מוצאים

 מעצמכם ולהוריד לנוח
 הרגשת ואחריות. דאגה

ת דיכאון, ואכז בדידו
 מצב- על משפיעים בה

פרופור כל בלא הרוח
 עליכם למציאות. ציות

ולהת במנוחה להרבות
 מחברים זמו־מה רחק

ב שלא בכם הפוגעים
 18וה- 17ה־ מתכוון.

לנ עליכם המיקצועי. עתידכם את קובעים
לעבודה. ועמיתים ממתים עם בזהירות הוג

ת^ומיס

ני 2ו ו  ־ בי
ביול* 20

 ועוזרים סצב־הרזח את סעדם לדירים חברים
 סצב־עים ו7וה־ ז6ה־ הקשה. התקופה את לעבוד

שממ בריאותית בע״ה על
א בעבר כבר סבלתם נה

 ולהזניח להמשיך אפשר
 לראע !עדכם העניין את
לא רק נלא לעצמכם נם

 נוטים אתם בעמדה חרים.
 ודי (להתרח להתפרץ

ש רצי׳ לא אנלם בצדק,
 שאתם סר. בל תאמרו

תוב־ לא בינתיים חושבים.
 רק אלא דבר. לשעת לו

 הצפויה חדשה היכרות וזק לעצסבם לנחם
הקשיים. את קלנח מחר לעמר תשנד בקרוב.

ז> * ★
 ובכל העבודה במקום לכם שיש ההצלחה

 מעודדת. מאוד המיקצועי לתחום הקשור
 מציבים 16וה- 1$ה-

 נעימות. אי לפני אתבם
ומ בכם מקנא מישהו

בפו אתכם להבין נסה
ה שימכם חברתי. רום
 ואסור מאוד חשוב טוב

 לפגוע למישהו שתתנו
ה עזרה בו.  תתקבל רנ

 לו שיש מי ומכל מהבוס
 הזמן עכשיו השפעה.

 מיקצו־ לקידום לפעול
ההתחיי שיפור. גיכר כספית מבחינה עי.

מטרידות. אינן כבר בעכר, לכם שהיו בויות
* ★ ★

 בדאי הפרק. על עכשיו עומדת לחרל נסיעה
 אינו יוני שחודש לדעת רצוי אך הכל, לתם!

 םסחצית לנסיעות. מנמלץ
להת־ עלולית שזב אזנזסט

לד שינרסו בעיות שרר
 קשרים לביטול. אי חייה

מר־ ואף מוסיפים חרר עם
שדאג לאחר אחכם רעים

 כספים בענייני לשנוא. תם
 אתם משדד, אינו המצב

א כספים מסמים לצו שי
 אין לבם. מתאים זה ואין רך
 על להסתמך הזמן זה

 היכרות זה. בעניין דבר מלמד אינו הניסיון העבר.
שה על לטנבה תשפיע חדשה ומצב־הוזת. ההת

ם:חוו0

 וידידים בגי-מישפחה של שלכם, הבריאות
 לכם גורם אמנם זה סובה. אינה קרובים

 כולו שהעולם לחשוג
 כך זח אין אולם חולה,

 סביבכם תהיה ובקרוב
ענ יותר. נוחה אווירה

גור עדיין כספים ייני
 החובות לדאגה. מים

 דובציס וההתחייבויות
 לכם מתגים ולא עליכם

ם אולם לנשום,  לא א
אח עצמכם על תיקחו

לע תוכלו מספת, ריות
ת בור  הזמן מבדיזזוג. אכזבה בשלום. הכל א

 תודה. בהכרת זוכים אינם שלכם והרצון
* * *

 למה להקשיב כדאי הברח־. כסעם לבן־הזע דתנר
 ינתר נבון מותח הנא שבתע •תבן להציע, 1ל שיש

 הנא נבסך־הכל המצב את
 ר1ולש לקדם מעננ״ן

 כדאי שביניכם לפנו״ם
ובפגי ביציאנח להרבות

וב 14ר־ אנשים. עם שות
להת סיכוי יש בחודש צו

 זמוצלח. חדש בקשר חיל
מאוכז ד׳ אתם בעמדה

 ת ששים לא אך בים.
מה שיעי. לבצע מאמץ

 בהישדיד, היא לשעת לח
 סבזם־ המוזאינדם. האנשים עם לשוחח רק צריך
 לכס. ׳שור בחודש 18ל־ >!5ה־ בי! שיתקבל כסף

* * *
 לאחד אך אמנם, מלחיץ העבודה עומס
 ממה שיש תגלו הרבות ההתחייבויות סיים

ש חיי-החברה ליחמור
 לכיוון מתפתחים לכם

מקו מאוד אתם חיובי.
 זה ומבוקשים. בלים
ש קשרים לסיים הזמן
לכם. מוסיפים אינם

 על לחשוג תוכלו עכשיו
יו ומתאים חרש קשר
מר 18ה־ עד ג6ה־ תר.
מיוח הצלחה על אים
ם דת ובעניי זה. בתחו

 טובות, אינן עדיין הבשורות כלכליים נים
העוכדה. את לשנות אפשרות כל ואין

4 ?
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 שיש מתברר שזב אחכם. מתיזים ד־ כספים שייני
 לענייני הקשורה נתלה להנצאה להיכנס צורך

 של לצרכים או מערים
 מבני־המישפחה מישהי

ח ההוצאות בדירה. אץ נ
ליה אפשרות יש אך לות.
 אלה מהכנסות. נם נות

 שתהיז ובזמן במפתיע יניע!
 זהו לכסף. מא!ד זקוקים
מע ש ש  רד לעניינים תי

מבטי בני־הזע סאנט״מ.
 זמחוהניס וארץ שמים חים

 תיקווה שסשררת בצנרה
ההב כל אח לק״ם יובלו לא הם אך והחלהמוב

 תחאמבו שלא קור־חח על שיסדו ולב! טחות
* ★ *

מת אתם בקיצוניות. משתנים מצבי-חרוח
ומס אחד ברגע ומתפרצים כועסים קיפים,

ם  הסביבה עם תכסכי
וב והרחוקה. הקרובה

 נחמדים אתם שני רגע
 אי-אפ- וממש ונעימים

סרג שר  בקשה לכל ל
באפ אץ כרגע שלבם.

 במצב לשלוט שרותכם
 ממשיכה הבריאות זח.

מ אתם ברגע להטריד.
 שנגרמו בנזקים טפלים

וגופ כספיות מסיבות
 אורחים אודך־רוח. לגלות תצטרכו ניות.
 בחודש. 15ב־ או 14ב* במפתיע יגיעו

* * *
 האחרונה. בתקופה לפועל יוצאות רבות נסיעות

 בעמדה חשובים ענ״נים לקדם לכם עזזחח אלה
הברי מצב לה. צה1ח01

 לטפל וצריך טוב איע אות
׳וצאודרופן. תופעה בכל

 נזקקים סביבכם אנשים נם
לל לעזרתכם  בעיזת מ
ע סמס־כסף בריאותיות

 יהיה אולם ■־:להניע, שוי
 ד שציפיתם מכפי פחזת
 הרומאנטי בתחום קבל.

ל להשחנוח עומד משהו
 מצבי־התח אולם טובה,

 הפונעת מוזרה להתנהגות לכס ננרמיס שלכם
עצמכם. את להסביר עליבם יהיה במי־הזו(.

ר 20 א ו נ  ־ בי
ר ז8 א רו ב פ ב

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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