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מרים
בניחיו

החודש: מזל
מעודו

השמש
וההצלחה

 המבורכים כאנשים ידועים קשת מזל בני
ובסי בקשיים נתקלים הם כאשר גם במזל.
 לצאת סיכוי להם יש חייהם, במרוצת בוכים
 ניחנו, הם שבה האופטימיות בשלום. מהם

 ומירצם, כוחם את לחדש להם מאפשרת
יותר. טוב בעתיד להאמין ואף

להת אי-אפשר כאן, שנאמר מה למרות
 לפי קשת כל לבחון שיש העובדה מן עלם

כל גורם אין אם לדעת כדי לידתו, תאריך
 ליהנות לו מאפשר ולא עליו, המשפיע שהו

 יש אך לידתו. ביום בחלקו שנפל מהמזל
לב אפשר שבה יותר, ופשוטה נוספת דרך
 מסויימת בתכונה בורך אכן האדם אם חון

כף־היד. קריאת -
 יש השמש. קו הנקרא קו קיים בכף־היד

 קו המזל, קו ההצלחה, קו אותו המכנים
 מתכוונים השמות כל אפולו. קו או האמנות

 אצל למוצאו ניתן תמיד לא אך קו, לאותו
אחד. כל

 אופי יש ברור שמש קו בעלי לאנשים
 מיצבור להם יש ושופע-ביטחון. אופטימי

מזל, הצלחה, מבטיח הוא אישי. קסם של

לק עוזר גם הוא ומתנות. כלכליים רווחים
בעליו. של וכבודו הטוב שמו את דם

 הכוונה הצלחה, מייצג שהקו כשאומרים
 אותו של בחייו תפקיד או עיסוק לכל היא

 היא הקו משמעות פושע, של שביד כך אדם.
 הגון, לשוטר ואילו עבורו. ישתלם שהפשע

בדרגה. ולקידום להצלחה סימן הקו יהיה
 (הקמיצה) השלישית האצבע שבה ליד

המ של סימנו את מראה כזו ארוכה(אצבע
 והצלחה מזל צפויים ברור, שמש וקו המר),

 לצורת גם להתייחס מאוד חשוב בהימורים.
יכו אלה נתונים שכן הקווים, ולצורת היד
פיה. על הקערה כל את להפוך לים

 קו של קיומו גרועים, קווים שלה ביד אף
 הנובעות המיגרעות מרבית על יפצה השמש

 כזה, קו ללא יותר. טוב גורל ויביא מכך,
 ואנרגיה כישרון שכל, של נוכחותם אפילו

 חשוכים יהיו אדם אותו וחיי יועילו, לא
ומתוסכלים.

 שבעליו כך על מעיד וחזק ברור שמש קו
 שאותו בשטח ובהצלחה בפירסום יזכה

שהי להזכיר יש כי אם עצמה. היד מייצגת
 היעדר על בהכרח מראה לא כזה קו עדר

 מאבקים אחרי תבוא שזו אלא הצלחה,
וקשיים.

 כדי זה, בקו גם כך הקווים, בשאר כמו
מש בעלות יהיו בו הגלומות שהתכונות

 קו וברור. ישר יהיה שהקו הכרחי מעות,
סי הוא שרשרת, דמוי או שבור, גלי, שמש

 מחמת ייכשל בעליו - רעות מבשר מן
ברורה. אחת למטרה ומסירות ריכוז היעדר
 הקו שונות. התחלה נקודות כזה לקו

 ופונה כף״היד, משורש מתחיל האידיאלי
 קו הקמיצה. לכיוון הפרעה ללא למעלה ישר
 אבל הפרעה. ללא ואושר עושר יסמל כזה

 הם זה מסוג בקו אי״פעם להיתקל הסיכויים
מאוד. נדירים

 וסיומו החיים, מקו שמוצאו שמש קו -
 הצלחה, על מצביע הקמיצה, אצבע למול
 מאמציו של תוצאה שיהיו ועושר, גדול כבוד

. המבריקות תכונותיו ושל בעליו, של
משמ הגורל, בקו המתחיל שמש קו -
 ולפירסום להצלחה יגיע בעליו דומה. עותו
 הישגיו כאן וגם יעסוק, שבו מיקצוע בכל

שלו. בכישרונותיו תלויים
 עצמה, ונוס מגיבעת מתחיל כשהקו -

לעבודה ונוטה ולהרמוניה, ליופי רגיש בעליו

מכ בני-מישפחתו, ספרותית. או אמנותית
 להצלחה להגיע בידו יסייעו וכישרונותיו ריו

המיוחלת.
 מגיב- העולה שמש קו - הירח מגיבעת -

 רבה במידה התלויה הצלחה מסמל זו, עה
השני. המין מבן הבאות ובהשפעות בטובות

 בציבור הידועים של בידיהם מופיע כזה קו
כוכבי-קולנוע. כמו -

 הקו על נוספים שסימנים להזכיר כדאי
להס אין לכן משמעותו. את לשנות עלולים

 להגיע על-מנת כאן שנאמר במה רק תפק
המזל. לגבי סופית למסקנה
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יי לא אף ואולי מתעכבות שתוכננו נסיעות
 בבן־ כנראה נעוצה לכך הסיבה לפועל. צאו

 מחייב שמצבו הזוג,
בו. והתחשבות שינוי

 ביניכם רבה מתיחות
בעבודה, שותפים ובין

 בגי״זוג- ולין ביניכם או
בעצמ לשלוט נסו כם.
ממריבות. ולהימנע כם

 מיפגשים זאת לעומת
בענ ודיונים חברתיים

יו ועסקים, עבודה ייני
 ויקדמו בהצלחה, כתרו

עשו רומאנטיות שאיפות רצויים. עניינים
 השבוע. של האחרונים בימים להתגשם יות

* ★ ★
 מדכא. אף ואולי מוזר במצב־רווו •היו שזורים

 נסיבות רצונכם. לפי מסתדרים אינם הדברים
 מרמות בכם תלויות שאינן
 לזמן־מה להתרחק לכם

 ואהוב. קרוב סבן־זננ
 קל שבדרך־כלל למרות

 הנד ,לעצמכם לחמר לכס
 לשלוט עליכם יקשה עם

 חסרי־ ותחנש! במצב,
 שנכפה השינוי נובח אונים

 העבודה במקום עליכם.
 תוכלו ושם נחמה, תמצאו
 השני, המין בבני לפנוש

 המיקצועי בתחום להתעודד תוכלו שבחברתם
 בתפקיד. קידום אף ו״חכן הצלחה צפז״ה

* * ★
 עקב מעט, מבולבלים עצמם חשים תאומים

ש הדברים כל מזמן. לא שנוצר חדש מצב
וקובעים, חשובים נראו

ממש מעש מאבדים
וטחריפותם. מעותם
 כוח מרץ, פחות חשים

מי״ לעריכת והתלהבות
 למען ומאבקים לחמות
 קידומי ולמען עצמכם

 תוכניות יתכנו כם.
נופש, או טיול לנסיעה,

 אף ואולי בתפקיד אולי
 הרומאן עבודה. לשם

 התמכרות כדי עד אתכם מעסיק החדש
להיסחף. ולא בעצמכם לשלוט נסו חושים.

 מצב על שליטה מעט מאבדים נמקום־העבודה
 אלה כמתוכנן. מתבצעות אינן התוכניות העניינים.

 מנלים עימכם העובדים
 ריב ומניעים חזסר־יוזמה.

 את לשנות גורמים ש״ם
בכלל. לעבודה הנישה
 מסלחנזת להישמר עליכם

 עלול הדבר שכן !מוויתור,
יותר. מאוחר נזק לגרוס

 שוררת רבה מתיחות
 אח לשאת וקשה בביתכם

 נורם קטן דבר כל המצב.
 יש מהירה. להתלקחות

 קשים אלה ימים בסבלנות. התנובוח את למתן
ישתפר. המצב ולהירגע. לנוח ועליכם עבורכם
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 בתחביבים לעסוק צורך חשים האריות
 לעסוק מתגעגעים במיוחד רב, זמן שהוזנחו
 ודראמה. מחול בנגינה,
 בכיש- שניחנו אריות,

 בכל אמנותיים רוגות
 מצליחים שהוא, תחום

 זו, בתקופה במיוחד
 החזקה ההשראה עקב

 יוכלו אחרים שחשים.
לבי התקופה את לנצל

לטיו למסיבות, לויים,
 במופעי- ולביקור לים

בס גם שונים. בידור
 ילדים מבוטלות. לא הצלחות צפויות פורט

 והשגחה. תשומת״לב יותר ידרשו ובני-נוער
★ * *

 תוכלו באחרונה, שמציקים הכספיים לקשיים
 לקחת שוב אפשר השבוע. חלקי פיתרון למצוא

 יבוצעו וההחלטות יוזמה,
הת וללא נמרצת בצורה

 זמן־מה אחרי לבטויות.
ושי• שהחלטוחיכם יתברר
 לא רצוי נכונים. היו פוטכם

 על אחרים עם להתייעץ
 שוררת בבית אלה. עניינים

 לסצב הקשורה מתיחות
סבני־ אחד של בריאותו

במקום־הע־ המישפחה.
קשבת. אוזן תמצא בודה

 ״מצא נוסף פיצוי לחייך. וביטחון עידוד שתוסיף
בפתח. עומד מרענן רומאן — הרומאנטי בתחום

 אתם מעורפל. מעש שבוע צפוי מאזניים
 לבן- בקשר כבדות בהתלבטויות נמצאים

 להיזהר עליכם הזוג.
מיו מדיבורים במיוחד

שנאמרו, שלאחר תרים
בעי עליהם. תתחרטו

 בני״הזוג עם מותים
 לא אך להאזין, עדיף

 ובמידת עמדה, לנקוט
להשיב. לא אף האפשר

שע קצרות בנסיעות
השבוע, להתבצע שויות

 ערפל מפני להישמר יש
 עלולים אלה הנסיעה. בעת חולמנות ומפני
 עירניים. להיות ועליכם סכנה להוות

* * *
 רעלות עשויות שווה, לעמדה הקשורות הצעות
 אמינותן את לשקול יש אך ידידים, מפי השבוע

 מה־ להיזהר רצוי !רצינותן.
שה  אפשרות שקיימת הת
 בקלות, כספים להרוויח

 יתברר, זמן־מה בעוד שכן
 נעימות אשליות היו שאלה

 חדשות אהבות ומסוכנות.
 וחשוב בסתר, מתפתחות

 בסודיות עליהן לשמור
 שחוזר עייפות, מוחלטת.

 סוף־השבוע, לקראת שו
ר להתרחק לרצון תגרום  נ

עלי ב־נת״ס, יעבור. זה אך עצמכם. עם התבודד
 בסבלנות. ולהיאזר מנוחה, לעצמכם לאפשר כם

* ★ *
 שינויים רבות. להתלבטויות נתונים קשתים
 להרגשת אותם מכניסים עליהם שגכפים

 בני- ולהתמרדות. לחץ
 ח- על מאיימים הזוג

 חשים ואתם רותכם
ל באשר חוסר־ביטחון

 החלטה בכל עתיד.
 להתעלם נסו שתיעשה

 העכשווי ממצב־הרוח
עתיד את לכם ולצייר

ריאלית. בצורה כם
 החלטות לדחות עדיף

שבוע. למשך לפחות
 לשנות עשויים בארץ, טיול או קצרה נסיעה

לקצה. מקצה הגרועה ההרגשה את

 מותשים אתכם הותיר שעברתם הקשה החודש
 הקשר בלחי־אפשריות, כמעט משימות ועייפים.

עומ למקום־העבודה. רות
 אח ולשחרר להסתיים דות

נתונים, הייתם שבו הלחץ
 משביע הכספי המצב נם

 שהדאגה ומתברר רצון,
 לכך בקשר שחשתם

 להעז תוכלו מיותרת. היתר.
ר מכספכם חלק ולסכן  ע

חשו תוכנית לקדם מנת
להר מתחילים בכלל, בה.
 ורצון מחודש. מרץ גיש

להת עליכם בעבודה, כישרונוחיכם את להראות
לכישרזנותיכס. ביטוי ולתת המעצורים. על נכר
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 אך השבוע, להיווצר עומדים חדשים קשרים
 לאי-נעימות לגרום עלולה לנוחיות אהבתכם
 מיותרים. ועימותים

 את לבקר לכם רצוי
 את ולראות עצמכם

 של בעיניהם הדברים
להש נטייתכם אחרים.

 זו בתקופה גוברת מנה
 על לשמור לנסות טוב -

 לא ולהקפיד דיאטה
חב להגזמות. להיתפס

 יעמדו ישנות רויות
 השבוע שכן למיבחן,

 אי־הבנות בגלל לריב נטייה מתפתחת
 בעצמכם. לשלוט נסו וחוסר־סלחנות.

* * *
 וקרובי־ השבוע. אתכם יטרידו כספיות בעיות

 לכספם נם אחריות עליכם יטילו מישפחה
 במקוס־העמדה שלהם.
 ליצור הזדמנות קיימת

 חדשים סכרים עם קשרים
 נ1בךהז עניין. בבס שסנלים

קלות. לא בבעיות עסוק
 עליכם טוב. לא ומצב־רוחו

לק ולבוא הפעם לוותר
לש־ להסכים לנסות ראתו,
 שיגרמו ולמוזרויזת ניונזח

מה־ שונה להתנהגות לו
 או טיול זה במיקרה רגיל.

 אח ולשפר לעזור עשויים לעיר סחוץ נסיעה
לקדמותו המצב •חזור קצר זמן בעוד ההרגשה.
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