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 לתכונו־ מתייחס היד בכף מסויים איזור
 שבו המקום זהו אריה. מזל בני של תיהם

הרבי האצבע כלומר אפולו אצבע נמצאת
 היא השמש השמש. אצבע או (קמיצה) עית

אריה. מזל בבני השולטת זו
 הרגשות עולם את מייצגת השמש אצבע

 היצירה, כוח על ומלמדת האדם של הפנימי
 לאמ- וכישרון משיכה על וגם האינטואיציה

 שווה אורכה אם שונים. בשטחים נויות
 זו אצבע מספרת (אצבע) הראשונה לאצבע

 המקובלים לערכים רבה וחשיבות איזון על
 זוכה כזה אדם החברתיות. ולמוסכמות

 נינוחה אווירה ומשרה הסביבה להערכת
המאוזנת. אישיותו בגלל אמון ומעוררת

 השניה האצבע כלפי מכופפת כשהיא
 בעליה את השמש אצבע מעמידה (אמה)

 אדם על ומלמדת תמידית הגנה בעמדת
 ממה חושש הוא בעצמו. בוטח שאינו ילדותי

 מפני מהסביבה שייפגע ופוחד עליו, שיאמרו
 הצורך. בשעת עצמו על להגן ידע שלא

 לשאול לו גורם העצמית ההגנה אינסטינקט
לו. משתלם המעשה אם עת בכל עצמו את
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 חברה עבודה, דבר־מה: להשיג נכסף דם
 רבה שחשיבותו דבר כל או כסף כלשהי,
 את להשיג מצליח אינו הוא וכאשר בעיניו,
באופיו. חזק נטבע הביטחון חוסר רצונו,
 הראשונה האצבע גם שבהם מיקרים יש

 במצב השלישית. האצבע לכיוון מתכופפת
 באדם מדובר שונה. קצת הוא הפירוש כזה

 חייב הצדק אך מפותח, חוש״צדק לו שיש
 להילחם מוכן אף והוא הבנתו, לפי להיעשות

כך. על
ועוב מאוד ארוכה השלישית כשהאצבע

 מבשר סימן זהו הראשונה האצבע את רת
 הבידור, בעולם הקשורים לאלה טובות

 הקל, הסימון אמנויות כמו: ובתחומים
 מוסיקה מופעי-בידור, מישרדי״פירסום,

לקחת נטייה להם יש בידור. הצגות קלה,

ת מה ר מ ס ע מ ב צ  א
? ח ו ש ת מה י ו ב ס  מ
ח האצבע נ נ ו נ ת מ  ה

השלישית? האצבע לניוון

 או הפנימית הרגשתו על סומך אינו הוא
הגיו חישובים על אלא האינטואיציה, על

 ולא עצמם, את מוכיחים תמיד שלא ניים
 ולמילחמות לאכזבות אותו מביאים פעם

 אינה על־פי״רוב, זו, התנהגות פנימיות.
 שמש אצבע הקרובה. לסביבה נוחה

(היד השמאלית ביד רק הנמצאת מכופפת,

 שבעליה מראה הפוטנציאל), על שמראה
בילדותו. עוד אלה תכונות רכש

 סימן הימנית, ביד גם מופיע הסימן אם
 וחו- האשמות ביקורת, הרבה סבל שהאדם

 ביטחונו. את שאיבד עד בילדות, סר-חיבה
 ריגשותיו על סומך לא שהאדם מצב נוצר כך
שהא- מפני הכיפוף נוצר לפעמים עצמו. ועל

 אליהם למשוך וכישרון תחום, בכל סיכונים
והמ האמרגנים הקהל, התעניינות את

פיקים.
 משמעות יש חלשה ביד ארוכה לאצבע

 מתמיד בחיפוש נמצאים בעליה - שונה
 לפצות כדי ותשומת״לב. תישבחות אחרי

 הם שלה התהילה, הרגשת על עצמם את
ומשתד מתרברבים הם כיסוי, ללא זוכים

 או ורעשנית נוצצת בתילבושת להרשים לים
וצעקנית. קולנית בהתנהגות

 מי על השאר בין מלמדת ארוכה אצבע
 ותחום. שטח בכל סיכונים לקחת שנהנים

 את אחרים חייהם, את לסכן מוכנים חלקם
 בדרך שהוא דבר כל או הטוב שמם כספם,

 אפשר ביניהם לבעליו. ויקר ערך בעל כלל
ודומיהם. המושבעים הקלפנים את למצוא

ישרה באצבע מתבטא אמנותי כישרון
)35 בעמוד (המשך
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 את: מביאה ולהתפרץ להתרגז לריב, נטייה
 על יותר מאוחר ולהתחרט שליטה לאבד כם

 קל זה אין התנהגותכם.
לו הדחף על להשתלט

שבליבכם, מה את מר
מ שאתם לב שימו אך

 מדי יותר עם סוכסכים
ב 12וה־ 11ה- אנשים.

 להפתיע עשויים חודש
ל הקשור בכל לטיבה

ע סכום־כסף כספים.
בנסיעות, להגיע. שוי

לתקו מתכננים שאתם
 ניצפו שלא עיכובים לחול עלולים זו, פה

 אליכם. נמשכים השני המין בני מראש.
*  ** *

 קשר יצרתם לא שעימם בידידים לבטוח הנטייה
 כפ־ שחרבו נראה בשכריכם. תהיה ממושך זמן

 אל השבוע. קסדות נישות
 חייכם על לשמנר רצד לם

!להק לעצמכם הפרטיים
 סודות־־ על תר1• עור פיד
 הבריאות האחרים. של הם

 יבוא וזה עכשיו טובה אינה
 !8ב־1 בינו בעיקר לביטוי

 לב־ לנשת עליכם בחנדש.
א בבעיות. ולטפל ריקות

הנ מעצמן. •חלפו לא לה
 ולמרות נוברת לבזבז טייה

נח ההוצאות יותר, ובוהה מהלומה נהנים שאתם
 קרוב. לקשר תיהפך מיוחדת פנישה מדי. לות

* * ★
 ומיפגשים חופשות בנסיעות, מרבים אתם

 סוף־סוף וידידים. קרובים עם מחודשים
 המתח מכל לנוח תוכלו

שרו הייתם שבו הרב
ללימודים, תוכנית יים.

 לדירה מעבר לנסיעה,
 זה מסוג חידוש כל או

בח חשוב מקים יתפסו
 אינם 12וה־ 11ה־ ייכם.

 עיס- לביצוע מתאימים
 לכם קשה שכן קות,

ב־ פגמים על להצביע
שתצ סיכוי ויש עיסקה

 הפסדים לכם להיגרם ועלולים מרומים, אי
במיוחד. קשה בחודש ג5ה־ משמעותיים.
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 מתמיד. חשובים להיות הופכים כספים ענייו׳
 מכס דורש עצמכם, על שלקחתם פרוייקט.

 אף ואולי הרבה להשקיע
 שנשמרו בחשבונות לנעת

להי כדאי אתרים, לזמרם
 כספכם את מלסכן מנע

 אז ע־סקה מכל ולהתרחק
 ביטחון בהן שאין השקעה

 ו2וב־ ב־ו! שתעשו מה
 את לקבוע עלול בחודש

 במחצית הפיווס׳ עתידכם
 רצוי לא הקרובה. השנה
 או פנישה וסיעה. לקיים

מתאכז אתם ברוסאנטיקה בחורש. ו5ב־ ראיון
 ומבטיחה. חדשה להיכרות בקרוב תזכו אך בים.

* * *
 תוצאות להניב יכול ידיד עם שיתוף־פעולה

 בגלל אכזבות ספגתם בעבודה מפתיעות.
 של לא-זהירה התנהגות

 אתם שעימם אנשים
 להזמנה צפו עובדים.
 שם לחי׳׳ל, לנסיעה

ש מה את לתקן תוכלו
 בו־ קילקלו. האחרים

 במיטבו, שר-השיכנוע
וב מרשימה הופעתכם

 קשה הרומאנטי נושא
לב במי להחליט לכם
ו מגוון המיבחר חור.

 11ה- אחד. ברומאן להצטמצם נוטים אינכם
 מהעבר. פרשיות עם לעימות יביאו 12וה־

* * *
 ,תמנו בחודש. ו2ה־ עד ב־סו מידדים אכזבה
של הבטחות על תסמכו ואל חליפית, תוכנית

קר תצאו אחרת ירידים.
עייפות, הצדדים. מכל חים

ב בבריאות ופגיעה לאות
 עליכם בחודש. 12זב־ וז

בריאות על יותר להקפיד
 סומכים בני־מישפחה כם.

 ברירה לכם ואין עליכם,
ב לעזרתם להיחלץ אלא

ש למוות הצורך, מידת
כמ שלכם הכוחות מלאי

 מישהו בעבורה אזל. עט
 מי על דווקא ומדובר תחתיכם, לחתור מנסה
״פתח. חדש רומאן כלל בדרך בלבביות שנוהג
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 עכשיו. מאוד חשובים והקאריירה העבודה
 לעזור ומעוניין חסד לכם שנוטה מי יש

התיס־ את לכם ולפתור
שקעתם. שבה בוכת
ג אומרים אינכם אולם
 רוצים אתם מה לויות

 שאינכם היא והבעייה
 מה בעצמכם יודעים

שתי' חשוב לכם. טוב
 יש שכן בידידים עזרו
 וכוונתם השפעה להם

ל מרבים אתם טובה.
 ועושים ולהסתכסך ריב

עבו במקום לכם. אופייניים שאינם מעשים
 ומיוחד. חדש קשר להתחיל עשוי דתכם

* * *
 צפויים אחרת ארץ עם קשרים או לחדל נסיעה
 ומחוסר־ריכוז. מפיזור להיזהר עליכם אלה. בימים

ממח סכנות לכם אורבות
 אולם מתאועח, או לות

ש אם אותן למנוע אפשר
ב ה־סו ונזהרים. לב מים

 מבל לבחינות טוב חודש
 מהינה מיבחן אפילז סוג.
 על כשמדובר יותר ועוד

•ו גבוהה רמה בעל חומר
 נבו- לעבור הסיכויים תר.
 הצעת־עסדה ב־זתר. הים

בחו ו2נב־ ו נדו מושכת
 על ותרו בחמאנטיקה לסרב. תמהרו אל דש.

 עמוק. קשר רכס שמבטיח לעתיד ופנו העבר
* * #

 למרחקים נסיעות תיכננתם לא אם גם
 את מתכננים עצמכם את שתמצאו מסתבר

 לא זו הבאה. נסיעתכם
מוצ אבל ארוכה, תהיה
 לשינויים ותביא לחת
 לעתידכם הקשור בכל

ה מצבכם המיקצועי.
 אין נוח, לא מאוד כספי

 לקבל או לבקש הזמן זה
י וזה מאחר הלוואות,

יה שקשה לסיבוך ביא
 המתינו ממנו. לצאת יה

ייר המצב ואז כשבוע
צפו אתם עבודתכם במקום יותר. נוח אה
שלכם. חוש״הצדק בגלל להסתכסך יים
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 את תקח! אל טובים. אינם והבריאות סצב־הרוח
 שעומדת תקופה רק שזו חיכח מדי קשה זה

היח שבועיים תוך לחלוף
 חשובים בני־הזוג עם סים

ק ■עכשיו. מאוד  בן־הזע ש
 בפרשיות מסובך עצמו

 בתחום דווקא לאו שונות.
 משפיע זה אך הרומאנטי.

בכם. ופוגע התנהגותו על
מס־ ליהנות עומדים אתם

 רצוי אך נוסף. כום־כסף
 לפני בו תשתמשו שלא

נד שאינכם לכם שיחברו
 נלקחו שלא תשרנמים או חשבונות לשלם רשים

אוחכם. להכפיש מנסה מישהו בעבודה ,בחשבנו
* ★ *

 עם לעימות יגרמו מתכננים שאתם תוכניות
 וללכת לוותר שתצטרכו יתכן בן־הזוג.

 בריאות ענייני לקראתו.
 בני- של או בן־הזוג של

 זמן, גוזלים מישפחתו
אנר והמין תשומת-לב

ל אלא ברירה אין גיה.
ב להסתכן או התחשב

ב 11 ה- הקשר. איבוד
במ סוער יהיה חודש
תב שלא וכדאי יוחד,

ה בדרכים הפעם חרו
 למרות ביותר, קיצוניות

ומאכ מדכאים יהיו 15יה״ 14ה־ נסייתכם.
 לנוח. ומומלץ עייפות בגלל ייגרם זה זבים.

★ * *
 ובדאי טובה אינה הבריאות קל. אינו מצב־החח

מתאוננת. להיפנע נטיח גם יש לעצמכם. שתדאנו
 מכל יותר פגיעות הרנל״ם

 בולט וזה בנוף אחר חלק
מ ובכספים. אלה. בימים
 לא־נר מאבק־מ לכם צפים
 לקבל צפו אולם חים,

 לכם שיעזור סמם־כסף
נגר אחס נרעונוח. לסער

מד־ נחלוח להוצאות רים
מיותר. בביזבוז הנובלות

ב 14ב־ שתתקיים פגישה
מ מלהיבה תהיה חודש

חלו עצומה. לאכזבה תביא למחרת אולם אוד.
חשובים. דברים אחכם ילמדו השבוע מותיכם
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