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החודש: מזר

אריה
 ונישואיו אהבה

היד בנך
 אף או חזקות ריגשיות התקשרויות המסמלים קווים
 היד. בצד קו״הלב לבין הזרת בין ממוקמים נישואין,

 בלתי-אפשרי או קשה כף־היד של הדפס לוקחים כאשר
צי את ולבדוק היד את לסובב צריכים בהם. להבחין

אותם. רואים ואז דה,
 שלבעל כך על מראה לא עדיין קווים של תסבוכת

הנח הקוים הריגשי. במישור אושר מובטח הקווים
המ הקווים והעמוקים. החזקים הם לחשובים שבים

 הקווים בעל של שמעורבותו מראים כחלשים צויירים
פחותות-ערן. הן מדובר שבהן והפרשות חזקה אינה

 קו־ הוא הקו אם לראות בלתי-אפשרי למעשה,
שאנ קורה עמוק. קשר של או אהבה של קו או נישואין

 בני־ אבל שנים, הנמשכת סוערת בפרשה מעורבים שים
מאפש אינם שהתנאים או פנוי, אינו מהם אחד או הזוג
לנישואין. התקשרות רים

עמוק, הקשר שסוג לראות יוכל היד כף קורא לכן,

 גדולה חשיבות מייחס אינו שהאדם מראים - כאלה
 במחשבות, היום כל עסוק שיהיה יתכן עצמו. לרגש

 הרומנטיים הקשרים לכל בקשר ובתיכנונים בפעולות
 מסוגל שהוא כך על מלמד לא זה אך מעורב, הוא שבהם

 ההיפך למעשה, לזולת. יחס ולהעניק לעומק להתקשר
 זוגו לבן באמת להתייחס יכולתו חוסר בגלל הנכון. הוא

 ההתחלה, כשעצם לקשר מקשר עובר הוא העכשווי,
 { ריגשי. לקשר תחליף לו משמשים וההתלהבות הכיבוש

 { פעם שמתקשר זה הוא עמוק אחד קו לו שיש מי
 5 מיס- התחתן אם גם עמוקה. ריגשית בצורה בלבד אחת

 * שפעם יתכו שונים. בקשרים מעורב שהיה או פעמים פר
 * או נפגע הוא ואם עמוקה, אהבה חווה הוא אחת

 1 לא- יוכל לא וגם לעצמו ירשה לא לעולם הוא התאכזב
 { קשרים יהיו שייצור הקשרים שאר עומק. באותו הוב

{ ריחוק. בהם שיש
 { לפ- חלשים ועוד חזקים קווים שני מופיעים לעיתים

 { פעמים כמה מעורב יהיה הקווים בעל ואחריהם. ניחם
 { יינשא שהוא יתכן וחזקות. עמוקות אהבה בפרשיות
 { מיספר לפי רק זאת שרואה ומי בטוח, לא זה פעמיים.
£ ומטעה. טועה הקווים

\ ביד המופיעים האחרים הקווים אחרי לעקוב חשוב
1 האינפו- את ייתן הסך־הכל היד. בצורת להתחשב וגם

* ־
*
*
****

 בקווים ייעזר לא אם אבל לנישואין, ומתאים חזק
 לדעת יוכל לא הנבדק, של ידו כף על המופיעים אחרים,

 אחר. מסוג עמוק בקשר או בנישואין מדובר אם
וכולם - בקושי די ונראים בחולשה המופיעים קווים

 שבעל יתכן קווים, כלל כשאין גם הנבדק. לגבי רמציה
 מערב שאינו משום דווקא אולי באושר, נשוי יהיה הקו

המשות החיים על מקלים הטוב ואופיו וההגיון רגשות,
חס ודורש רגיש זוגו בן אם פים.  ייראה הקשר אזי י

; טוב. פחות
 ן המפריד לקו קו-הלב בין הנישואין, קו של מיקומו

 { האדם ייצור בו הגיל על מידע נותן מהיד, הזרת את
 1 לקו-הלב קרוב קו יתחתן. שבו הגיל על או עמוק. קשר

 £ יתרחשו - הקשר או - שהנישואין אפשרות מבטא
 * קו .20ה־ שנות בראשית או העשרה שנות בסוף

ת קשר על מראה הדרך במחצית  * וקו 28 גיל בסביבו
 * מופיע שהקו ככל מכן, לאחר .40 לגיל מתייחס ביניהם

* להתרחש הנישואין ירחיקו כך הזרת לבסיס יותר קרוב
{ )32 בעמוד (המשך האדם. של בחייו

*
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 חפ״ בקרוב שונה. קצת תקופה מתחילה ,
מה לצאת לכם שיעזרו באנשים גשו *

בל שמהם משברים ס
 ה- אבל באחרונה, תם

 מאוד עדיין שבוע
קו לא זוהי מאכזב. ת

לאהבה. סובה פה
 ויח- אכזבות צפויות

 להתערער יכולים סים
ש־ כדאי יותר. עוד

בתגובו זהירים תהיו
 מאמץ כל ועשו תיכם,
מ- או מניתוק להמנע

11)11
ס 2ו ר מ  - ב

ל 20 רי פ א ב

 קלות. בריאות בעיות ייתכנו
* * ♦
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יקי נכס לקנות רצוי לא משמעותי. שינוי 1
¥ השבוע. *
בהתנוד קשור זה גבכם. מאחזר־ קזרה משהו 5
אף באיש. אמון תתע מי־הזובאל של נוחם *
אתם שעדו בם׳ לא *
וד. כלל. בדרך םכ־ם1ס *
לסנש קשה •היה שבוע *
ויתכן בכס, פגיעתם את *
נסי בשגגה. •יעשה שזה *
ה לשבש שתזכזזז עזת, ,
להתעכב, עלולות קרוב, * 11 נן|*
להתב־ אף או להידחות ,
ק מה כך. עדיף טל. * ש
לאכד לנרזם יכול ״צא *
רדי הקשזר בכל בה. *
 בינתיים אבל לעזזר, דם1םתם אמנם הם דם. *
ם 1 ד מ בהם. להשר כדאי זלא להזיק, רק ׳
* * * *
מכם ידרשו השבוע שיתקיימו נסיעות *
את להשיג כדי רבים, מאמצים להשקיע *
ה_________ * ר ט מ ם שלשמה ה ת א
* ■ ■ ^ י י י י ן נראה אבל נוסעים. ■

* 4 1 ̂ / התו כי כדאי, שזה *7,
 להפתיע יכולות צאות

ם גם לטובה,  יי- לא א
 19וב־ 18ב״ מייד. ראו

 מרגיזה ידיעה תגיע
 המתנהג קרוב חבר על

מכובדת. לא בצורה
 להשפיע חייב לא זה

 שתנסו כדאי עליכם.
בחו 21ב- או 20ב- בהגרלה מזלכם את

לעזור. יכולות 13ר 12,10 הספרות דש.

ס 21 ו י  ־ ג
לי 20 ביו

חיו ש
־ אי 21 מ  ב

ני 20 ו בי

מ בתקופה סתחידם אתם בסקזם־העבזדה
 המסווים רבי! דניכס היחסים בחרה. לא אוד

ן נם או עליכם  עמיתים ד
ד ד1א0 יהיו לעבודה  קו

 אתם העתיד. לגבי עים
בסהי־ םאבדמ1 חים1מח
 ב1חש הסבלעת. את חת

 זלא תוקפג״ם תהיו שלא
 מילה כ׳ בחרפות, תגיבו

ה ובמקום בזמן מיותרת
ם מתאימים לא ד מ  ד ׳

שהתחי יחסים, השפיע.
מקום־העבודה, דרך ל!

 חסרת־חשי־ הערח בגלל להתקלקל יכולים
 במיוחד. קובעי□ בחודש 22וד עד 20ה־ מת.

★ *
 חשובים דברים קורים שבו שבוע זהו

ש מי יש דבר. יודעים אינכם שעליהם
ח בכם. לפגוע מתכנן

חופ תיקחו שלא שוב
מה תיעדדו ולא שה

מ תאחרו, או עבודה
 שיחיה טוב שלא שום

 פיתחודפה איזשהו
 אתכם. שעובדים למי

שי לקיים שלא כדאי
ב 20ב- דווקא חות

 התוצאות כי חודש,
 מאכז־ להיות יכולות

ת מת נסיעות ומזיקות. מ ב אתכם מסכ
!  זהירות. במישנה נהגו בחודש. 18וב- ז

★ ★ ★
 שלא וחשזב קשים יהיו בחודש זורזו 16ה־

 או לחתום מזסלץ לא נם חשוב, משהו תתכזנו
לעתיד. דבדם לקבוע

בחודש. 18ד נוח יותר
 מאוד הרזמאום׳ בתחום

ומ מושכים אתם מחר.
מלהיבות, הצעות קבלים

 ד מתקשים דנת״ם אך
ח בעצם אתם מה דעת
בח להיענות כדאי צים.
 שהיה סח שכל יתק יוג

 ״ראה האחרון בחודש
 !אף שונה עכשיו לכם

 נכון. שופטים שאחם בטוח לא אך מאכזב,
נמנה. חזתה על הקפיד! בדאות בענייני

מאזנ״ס
■ 8

שנוו!
ט ס ו ג או ־ ב

ר. ב מ ט פ ס ב
22
22

 חשוב ומאכזבים. מעייפים 19וה- 18ה-
 שיודעים קרובים או חברים שתחפשו

מצב־ את לכם לשנות
 לשקוע חבל הדוח.

 מצב־רוח באותו שוב
לצאת. קל לא שממנו
 הרומאנטי בתחום

מפ התפתחות צפויה
 לפתע מאוד. תיעה

ש שמי לכם יתברר
ע חשבתם לא בכלל

 לא בקשר. מעוניין ליו
 שיתחיל שקשר בטוח

ם בענייני ארוך־טווח. יהיה עכשיו  כספי
 לחודש. 23ח״ או 22מה־ שיפור צפוי

^ ̂ ̂
 לא עכשיו ב.1מ לא להרגיש עלוד□ אתם

 אך כחודש. לפני שהציקו בבעיות תשקעו
 שתגשז חשוב זאת בכל

 זלטיפר לבדיקות לרופא
 יפתיע בחודש ו8וד לים.

 או •טלפן מישהז לטובה.
 במיקרה, אחכם •פגוש

 מר מאוד הצעה וישמיע
ם ומחמיאה. שכח  דמי

ש׳  2271(י1חםיע עד שד
התפת צפויה )2471 עד

 בקשרים מעניינת חות
 שמסתיר ם־ חמאגט״ם.

 שיתכונן סודית פרשיה
 בנסיעה שהחלו קעודס

* * ★
 בחודש. ג9ל- 17ה־ בין כבד רוח מצב

ת נכון לא מפרשים אתם  דבריהם א
המ של והתנהגותם

הח או עליכם מונים
ת לעבודה. ברים ק ס  ה

גור מוטעית מסקנות
 למצב-רוח לכם מת

 מעמד- וחבל. קודר,
 ממה ואין חזק כם

 שלא כדאי לחשוש.
 ו- בתוקפנות תתנהגו
הר־ משום רק חריפות

חוסר-ביטחון, גשת
ם הצדקה. לה שאין תחו  - הרומאנטי ב

להתאכזב. עלולים אך פגישות, קובעים

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר <>\ א נו בי

עקת
 יתגלו. שהדברים

לאמבה. גרסו

קשת
**■ ^ -ו ויו ^י ז ׳

!■£12X238?■

 * שא־ בתרופות מאוד זהידם להיות תצפרס
 * ולסבול לטשת נס״ה לכם יש וזטלים. תם

* להרדם לכם קשה מכך.
מחוסר־* סובד□ ואתם
* בע־ סיני כל בגלל שקט

* ישי• קשורות שאינן יות
 1 וה־יז 18ב־ אליכם. רות

* שרבים נראה בחודש
* לים ילכו מביניהם או
* מעט לא יש1 לבריכה.

* השני־ יום. באותו סכנות
יותר* ועוד עצמכם על ח! י

* ח־ פרשה הילדים. על
 * בחודש. 2ב־! 1א 20ב־ עבודה בשייר שובה

 * בלתי־צפרים. מרשימים הישנים לכם צפויים
* * * *

 * בחודש. 17וב״ 16ב- חדשות היכרויות
* בצורה הרגשות על לשמור מאוד קשה

*_____________בקש־ משהו מאוזנת.
* ■2*7 יתכנו מתערער. רים

* פרידות או ניתוקים
* זמניות. או קבועות

* מדי יותר תתלו אל
* 'ש בקשרים תיקוות

 * 888□ [ 19■ יה- לא הס מתחילים.
2 ״״י* כפי פשוטים׳ יו 5 8 5 5 5 1 5 * 

¥ז1 היאשיו׳ ברגע נראה 6  : 8י1ו.1
* שתנתקו כדאי לא אך

* בכס־ השבוע. סופית
 * להפסיד נטייה לכם יש זהירים. היו פיס

* טובות. לכאורה
★

 * צ־ בינתיים אך להשתפר, מתחילה הבדאוח
ך  * של והמעשים הד־סרם אחרי לעקוב ד

* ם׳ יש סביבכם. האנשים
* מאחר פועל נם1 שמדבר

* בדיבר המעיטו הנב. ד
; אנשים פחות 1שתפ1 רים

* כס־ שייני שקורה. במה
* נר להדליק חייבים פיס
* שבוע זהו םה.1אד רה

* לסבול יכולים אתם שבו
 1 יתק כספיים. מהפסדים
* כרטיס־ ארנק. שתאבדו

 1 בעדע־ חפץ או אשראי
 * מער יותר הרבה הפסדים ש ״תמו אבל רך.

י*־ ־ ^ !8ה־ בין בייחוד עיתים היו סשת״ם.

 הנידאותמעיסקות
★ ★
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27131 ו הזה הטולם


