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 ועל מדוייקת, ענודה ולבצע ביסודיות ריס
 אדס על מראה וכבדה גדולה יד ריגשי. אדם

מל מהפנים הקטנה יד ועצלן. כבד־תפיסה
ל חוסר־סבלנות תפיסה, מהירות על מדת

 אבל מעולה, אירגון כושר לפרטים, היכנס
 וצורך אימפולסיביות חוסר־סבלנות, גם

 שכלתני, אדם זהו הרצונות. לסיפוק מיידי
ומהיר״מוזשבה. עידני לא־רגשני,

הבש היד רגישות. על מלמדת הצרה היד
יד ואכזריות. תאוות על מלמדת העבה רנית

היד
והאישיות

 היד בעל של לאישיות מתייחסת כף-היד
הפו ואת האישיות גרעין את וחושפת
 את גם מציירת היד נולד. שאיתו טנציאל
 השפעתם בעיותיהם, על ההורים, דמויות

 בילדותו מהאדם נמנע ומה האישיות, על
הט הפוטנציאל ידיעת אישיותם. בהשפעת

 תמיד גיל. בכל אדם לכל לעזור יכולה בו מון
 כישרונות תכונות, לפתח להתחיל אפשר

 לא אם גם בפוטנציאל, הקיימים וכישורים
שנים. במשך פותחו

שא לשיא להגיע יהיה שאי-אפשר יתכן
 לעולם אך צעיר, בגיל להגיע היה אפשר ליו
בק מומחה שאינו מי גם מדי. מאוחר לא

 או היד מצורת להתרשם יכול כף־היד ריאת
 הופעה בעל להיות יבול אדם החזקתה. צורת

 ומבע משכנעת הבעה נאות, פנים מרשימה,
מתאי אינה היד ואילו רב עצמי ביטחון של
 ולרושם להופעה לחזות, אופן בשום מה

שנוצר. הראשון
 חברתיות, בנסיבות אנשים עם פגישות

להש יכולות עיסקית בפגישה או במסיבה
 מאדם שההתלהבות קורה העתיד. על פיע

 למענו לעשות שמוכנים כך, כל גדולה חדש
ת, בידיו להפקיד ואף דבר כל עימו או  סודו

 לדעת מבלי ערן, בעלי דברים או כספים
בסיסיים. פרטים עליו

ת לספר למשל, יכולה, היד, לחיצת  על רנו
על מלמדת למשל, בשרנית, רכה, יד האדם.

מצביעה הלבנה היד
:אדומה ה פסיביות, על
דווקא 1 רגזנות, על

האידיאלית היא הוורודה

 ואת נוחיות בטלה, ואוהב חושני טיפוס
 למגע, גמישה אבל חזקה, יד החיים. הנאות
אופ אנרגטיות, חסונה, בריאות על מראה

ת. ומתן טימיות  ולא־ יבשה קשה, יד חסו
ודא מתיחות עצבנות, על מצביעה גמישה

 בעת מאמץ כל עושה שאינה רפויה, יד גה.
מלמ האנרגטי, להיות לשני ונותנת הלחיצה

 מה לו שיש אדם על קרובות, לעיתים דת,
להסתיר.

מעו חוסר-לחיצה, נכון יותר או לחיצה,
אינט בעל אדם זהו לעיתים חשד. ררים

 ומעדיף עצמו על דבר מגלה שאינו רסים,
 לעזרה, הזקוק חסר־ישע של רושם לעשות
 שבהזדמנות הנצלן, זהו ולסיוע. לחסות

השי את יישם בטוח, כשירגיש הראשונה,
לתועלתו. אנשים לנצל המתאימות, טות

ה על מצביע היד של החיצוני המראה
וה האישיות מיבנה את המרכיבים גורמים

 הקשר האדם. של האינטלקטואלית רמה
 הטיב- בהחזקה האצבעות, שבין והרווחים

ה והתכונות הכישרונות על מלמדים עית,
 נפשית, בריאות חוסר לאדם. אופייניות

 לחי- היד פנים בין הרמוניה בחוסר מתבטא
ומ גסה יד של במיקרה למשל כמו צוניותה.
מבפנים. ורפה עדינה ורכה, מבחוץ חוספסת

 הקווים היד. על רבות מלמדת ההחזקה
ה על שעברו המאורעות על מלמדים עצמם
 היד לגודל גם כישרונותיו. ניצול ועל אדם

חשי הגוף לגודל היד גודל בין ולפרופורציה
מל הגוף למימדי ביחס קטנה יד רבה. בות

פעי אימפולסיביות, ביקורתיות, על מדת
 גדולה יד בריכוז. וקושי חוסר־שקט לות,
 חד-צד- על מצביעה קטן גוף לעומת מדי

חוסר-איזון. ועל דיות,
 כישרון על מצביעה מהפנים גדולה יד

דב- לנתח יכולת בפרטים, ולדקדק להעמיק

 הופכין, לה שאין כאבן לה המונחת גולמית,
ותפי חוסר״תנועה חוסר״זרימה, על מראה

 מלמדים והאצבעות היד גודל איטית. סה
מצ קטנה יד לאדם. הטובה התעסוקה על

להי וחוסר־סבלנות כוללנית ראיה על ביעה
 ולמי לעיתונאים מתאים זה לפרטים. כנס

שיי גדולה יד קהל. עם או בפירסום שעובד
 מתאים זה לפרטים. הנכנס דייקן לאדם כת

בחשבונ לעבודה במדע, לעיסוק למחקר,
לכספים. באחריות או אות

 משתנה והפירוש חשובה היד תחושת
גמי על מראה ואלסטית צרה יד ליד. מיד

 טקט, בעל להשפעה, נוח אדם זהו שות.
 בכל וחיובי נעים לקבל, נוח חיים, שימחת
 הוא אלסטית שאינה הקשה היד בעל חברה.

 הרכה היד בעל ומופנם. מודאג עצור, אדם
 יד וחסר־אישיות. פסיבי אדיש, טיפוס הוא

בהז אבל חזק, רושם עושה ומרובעת קשה
 יד להישבר. עלול הוא הראשונה דמנות

 1 לדברים מוגבל גס, לאדם שייכת ועבה קשה
 או דיעה שום מקבל ושאינו מציאותיים,

מכיר. שאינו רעיון
 יד רגזן. טיפוס על מצביעה אדומה יד
 אומץ חוסר כנות, חוסר פסיביות, על לבנה
 היד היא הוורודה היד ואילו ואנוכיות. וכוח,

האידיאלית.

!
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 וההרגשה נוחים אמם בחודש 12וה־ ,1ה״ג
 טובה לא הרגשה חולשה, מדכאת. הכללית

שלכם, בריאות ובעיות
 יגרמו הקרובים, של או

 תוכניות לשנות לכם
 בשישי האחרון. ברגע

וה חוזר המרץ ובשבת
 אבל משתפרת, בריאות
 תאונות מפני הסכנה

 להיזהר ויש מתגברת
בע גמהרות. מתגובות

אפש עכשיו יש בודה
 שינויים לבצע רות

 והעזה מהירה החלשה שאיפות. ולקדם
ם לזינוק יביאו מטורפת  המיקצועי. בתחו

* * *
 עיקרי. לוושא ים3פ1ה אחרות ארצות עם קשרים

 אז ובאים הנוסעים אנשים עם קשר לכם יש
 חושבים עצמכם שאתם

 עלולות תוכניות נסיעה. על
 ם1נש ולהשחבש להתעכב

 בשבוע חלק. ״לך לא דבר
 לאבד נטייה יש הקרוב
 זה הארנק. את 1א כספים

 בסקונדהע־ בעיקר קורה
שתת נם יתכן אבל מרה.

 להוצאזת להיכנס פח!
 תקע אל הכרחיות. שאינן

 יסבך זה בתשלומים. דבר
 בחודש ו6ב־ הנוכחית. בתקופה קשות אתכם

 ולאריות. לגדיים לב שימו חוגגת. הרומאנטיקה
* * *

 של בעיצומם נמצאים אתם במקוס-העבודה
 את מלוות התלבטויות לא־מעט שינויים.

להת עליכם התקופה.
 תפקידים עם מודד

 שאינם ואגשים חדשים
 את לקבל ממהרים
של הרגישות דעתכם.

ותצ מדי, גבוהה כם
 בהגיון להשתמש טרכו

 למצבי- להיסחף ולא
וב ג5ב־ קיצוניים. דוח
 תרגישו לא בחודש פג

מי לכך ובנוסף בטוב
 דאגה. אל גבכם. מאחורי לפעול ינסה שהו

קפוא. קצת הרומאנטי התחום יסתדר. זה
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 הלן. משמחת ידיעה תקבל! בחודש ז2וב־ ב־זו
ליצי אף ואולי בעבודה קידום לאפשרות שורה

אח ארצות עם קשרים רת
 לפרוץ עלול בשבת רות.
 ביניכם המתח בבית. ריב
ובני־ בפרס בני־הזע לבין

דב,.וב בכלל המישפחה
ל־ או אורחים להזמין דאי

 להיות ולא לביקורים צאת
 ומתוחה לחוצה באווירה
 מתחילים אתם בעבודה
ה אוזר׳ ונזויחסהי ליהנות

 במשך שניהלחם מאבקים
 ולכוונם בעניינים לשלוט תתחילו עכשיו חודשים.

 הפתעות. צפויות הרומאנטי בתחום כרצונכם.
* * *

 מוטלת שלכם. הימים אינם 12יה־ ה״נג
 כל-כף אינה וההרגשה רבה עבודה עליכם
 די בסף ענייני טובה.

דור אתכם. מטרידים
 תשלומים מכם שים

 ואף לרשויות לגופים,
 לבני-מישפחה. עזרה

 בני־הזוג עם היחסים
 לא להסתבן. מתחילים

 מהם להסתיר כדאי
והסי יתגלה הכל דבר.

נעי תהיה לא טואציה
צ העבודה במקום מה.

 בחודש. ג6ב־ או ג5ב- מושכת להצעה פו
 מבוקשים. עדיין אתם הרומאנטי בתחום

★ ★ *
 פרשיות רומאנטיים. מאוד יהיו והרגו ו1ה־

 או סרטן דנים. מזל בני להתחיל. עשויזת חדשות
 תבע אל אבל מושכים. נדי
 המתחילים קשרים על

 די כספים ענייני עכשיו.
 לבצע מומלץ לא מדאינים
להוצ להיכנס או עיסקות

 עלולים אתם נחלות. אות
יו מאוחר מהפסד לסבול

 אינה לחברים הלוואה תר.
 אם יחלוף. רב זמן רצויה.
 את שתראו לפני בכלל.

 בשישי בחזרה. כספכם
 בתאו־ להיפגע ונטייה בריאותיות בעיות ובשבת

והאמנות. הספורט בתחום נדנלה הצלחה עת.

מאזניים

גחונו!

 בני-המיש- עם היחסים בבית. עצום מתח
 את לארגן לשפץ, הרצון קלים. אינם פחה

 לעבור מחדש, הדירה
דירה, לקנות או דירה
 כרגע טוב. רעיון אינו

 במה להסתפק בדאי
 ברירה אין אם שיש.
 שצפויים בחשבון קחו

עיכו־ ,תקלות לא״מעט
^זהז■1.ו,1.<וצ  שתצ־ עד ומריבות, בים .

* * * ! *  תנאי את לשפר ליחו ן
 מצבי-רוח המגורים.
 את מאפיינים קיצוניים

 אחרים, באנשים תלויים אתם התקופה.
 עכשיו. עד שהשגתם מה את מסבנים ואף

* * ★
להש חובלו עכשיו מתחילה. חדשה תקופה
 שלחי־ לא־נעימה מהתחייבות 1א מעסדה תחרר

 החר השנה במחצית תם
 שי־1 התלהמת מרץ, לפח.

 אנשים מצד חוף־פשלה,
 יעזרו לכם. המקורבים

 פח״קטים להשלים לבם
 שאתם בדברים ולהתחיל

 הבריאות ת.1לעש אוהבים
 הכספי והמצב משתפרת

 שמד ואף רצון משביע
 רמת נסיענח להשתפר.

יבי מהבית רחוקה !שהנח
 שלכם הביקורת חדשים. יחסים של להתחלה א!

 מאליו. כמובן דבר שום לקבל לבם תאפשר לא
★ * ★

 12וב- 11ב- חולים קרובים או להורים דאגה
מסו להיות עלולים ושבת שישי בחודש.

הכס ענייניכם כנים.
דאגה. מעוררים פיים

 יציעו ומכרים ידידים
 לעיסקה רעיון או עזרה

 תמהרו אל משותפת.
הכס מצבכם להסכים.

 רק להשתפר יבול פי
 ולתקופה זמני באופן
 את תשלו אל קצרה.

 בניינים ותבנו עצמכם
 במיבחן עומדים שאינם

 רומאנטיים יחסים צפויים המציאות.
טלה. או תאומים מזל בני עם חדשים
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 עוברים המזל של הראשון בשבוע שנולד! מ׳
 וצריך עכשיו. קורה הכל דראמתיים. שינויים

 יש בעבודה מוכנים. להיות
ולה־ להתקדם הזדמעיוח

 סום פיו עצמאות. יותר שיג
שסלד! למי אך והצלחה.

 מצפה האחרון בשבוע
 לא החרנזחת. של שמע
 כרגע לחשוב לאלה כדאי

דראמת״ם. שינויים על
 עכשיו נעשות ההחלטות

 .שאינה בצנרהנ ותיזפזב
ה התחום לכם. אופיינית

ש כספי  חוח צורה. בשום חסחכנו אל זמסזכן. תי
 רב. זמן אצלכם ״שאת לא שיגיעו. כספים או

★ * ♦
 את מאפיינים ודיכאון חוסר״מרץ עייפות,

 טובה. אינה הכללית ההרגשה התקופה.
 בלתי- כספיות הוצאות
 ב־גג או ב־גג צפויות

שתצטר יתכן בחודש.
לת הלוואה לבקש כו

 בעניין אן קצרה. קופה
 דאגה. לכם חיסכו זה

 מצבכם כספית מבחינה
 בעבודה רע. יהיה לא
 להזיק שמנסה מי יש

 להתבלט תנסו אל לכם.
 על כרגע להילחם או

בשי ליוס-ההולדת. חכו עמדה. או תפקיד
 בתאונות. להיפגע חזקה נטייה ובשבת שי

* * *
 קשר, בחודש. ו2וב־ ב־זו משמחזח פגישות

 מקום זתנפס חוזר החולפת. בשנה חשוב שהיה
כך, על תבנו אל חשוב.

 פעם תתאכזבו שלא כדי
 .!בשבת בשישי נוספת:

מיו־ להוצאות עררים אתם
 לבצע יכולים 1א תתת

 אח יוכיחו שלא עיסקות
פגי נסישת, בעתיד. עצמן
 נראיועת ביקורים שות,
 כוח שני. או ראשון ביום

רב. שלכם ההשפעה
 מחצים להיות ותוכלו

 עלול בבית חיוני אביזר או מכשיר מהתוצאות.
מפתחות. לאבד לא השגיחו .להתקלקל.
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