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 שנקרא התחתון, והחלק מרגו
מתיי ונוס ניבעת ונוס. גיבעת

 לוויט- אנרגיה, למקורות חסת
 המיני, ליצר לדינאמיות, ליות,

 וראקטי- החושניות התאווה,
 שהגינעה מאוד חשוב ביות.
 ושטח בעלת״בשר תהיה הזאת
 וקו״ה- שטוחה כשהיא גדול.
 שטח מסמן אותה המקיף חיים
 שאין מראה זה גרוע. זה קטן,

 גבוהה גיבעה אנרגיה. מקורות
 חושניות, יצירתיות, על מראה
 להתייחס וכוח רצון מין, אהבת
 חייבים יוצרים אנשים לזולת.

גבוהה. גיבעה להם שתהיה
 בגובה היא ונוס גיבעת אם
 בעל אדם על מלמד זה בינוני,

 ומלא מתלהב חם, טוב, לב
לי שיודע אדם חיים, שימחת

לאח גם ולתת מהחיים הנות
לחיות. רים

 ללא שטוחה ונוס גיבעת
 של בעלייה קטן ושטח בשר

 קר, אדם על מלמדים הגבעה,
 לזולת, אדיש חמימות, חסר

 לטפל אוהב שאינו אגואיסט,
 מכבידים שלו הילדים באיש,

 חסר הוא לו, ומפריעים עליו
ואנטי-חברתי. יצירתיות

 זה מדי, גבוהה כשהגיבעה
 גיבעה בעל טוב. סימן אינו גם

 תוקפני, המוני, קצת הוא כזאת
במ מסתכסך שתלטן, רועש,

 ומשתמש חסר־סבלנות הירות,
מי באלימות קרובות לעיתים

פיסית. או לולית
 שאין גבוהה ונוס גיבעת
 היא גם קווים, עליה מצויירים

 חלקה גיבעה טוב. סימן איננה
בס לא שמשהו מלמדת כזאת

 זהו הסכסואלי. בשטח דר
 השני, בצד מתחשב שלא אדם
 ונוסף ולהנאותיו, לעצמו דואג
 כדי בשותף, לפגוע נהנה לכל,

 שנוצרו מתיסכולים להשתחרר
בילדותו. בו

אופ קווים של רב מיספר
 האגודל בכיוון ורחבים קיים

 ורגישות איכפתיות על מראה
 צריך כזה אדם הזולת. כלפי

 בן־הזוג. בבחירת בררן להיות
מת שאינו מישהו ימצא אם

 להתפשר. יוכל לא לו, אים
 האגודל. בכיוון אופקיים קווים

שב הטוב כל את מוציאים
אדם.

שחו הקווים זאת, לעומת

 הם לאורכה הגיבעה את צים
 עוצרים שהם משום שליליים,

 קווים לו שיש אדם פעילות.
 הוא מעצורים, מלא הוא כאלה
 לעשות מתחיל מתלבט, תמיד

 קשר, מתחיל ומפסיק. דבר״מה
 מעצמו, פוחד נעלם, פתאום

שיגי ממה ובייחוד שלו, מהצל
עליו. דו

 גבעות בין המפריד קו כשיש
 והוא רחב, קו זהו ומרס ונוס

 את להפריד היכולת על מלמד
 האישיות. חלקי משאר המין

 לנהל מסוגל כזה קו לו שיש מי
מה ליהנות רגש, ללא מין חיי
 להתייחס מבלי עצמו מין

 השותף עם המשותפים לחיים
להרפתקה.
 גיבעת - העליונה הגיבעה

 ההתייחסות על מלמדת מרס
חסת היא לזולת.  יותר מתיי
הזו עצמו. לאדם מאשר לזולת

 בגיבעה מהאני. יותר חשוב לת
 מסוגל מי לראות אפשר זו

 אוהב- מי הזולת, את להבין
 כישרון יש למי מטיבעו, אדם
 הורה להיות באחרים, לטפל

תכו בעל אב לפעמים או טוב
 כישרון בעל מי אמהיות, נות

רפואי. כישרון או פדגוגי
 וחסרת״בשר שטוחה גיבעה
 מסוגל שאינו מי על מצביעה

 עסוק הוא בזולת, להתחשב
 מעימותים. חושש הוא בעצמו,

 דיעה מביע שאינו טיפוס זהו
 שידברו רוצה אינו כלום, על

אומץ. חסר הוא נגדו.
 קווים ובעלת גבוהה גיבעה
 זהו האידיאלית. היא אופקיים
 הורה להיות שיכול הטיפוס

 כל או פסיכולוג רופא, טוב,
 בזולת, בטיפול שכרוך מיקצוע

מהאח לו ואיכפת רחמן הוא
 בזולת. לטפל מוכרח הוא רים.

 חייו אליו. פוגה שסובל מי כל
 את ימצא תמיד קלים. אינם
 אחרים, בענייני עסוק עצמו
הע מעצם סיפוק לו יש אבל

שייה.
 מאוד גבוהה הגיבעה אם

 עודף את לשחרר יוכל הוא
 מריבות באמצעות האנרגיה

 בצבא, מפקדים ומילחמות.
שעבו ואנשים אנשי-ביטחון

 להיות אותם מחייבת דתם
 כזו. גיבעה יש להם אלימים,
בגו נמצאות הגבעות כששתי

 הרמוניה על מלמד זה שווה, בה
נורמליים. מין וחיי באישיות
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 רכב בסיס על יינתן יותר גבוהה מקבוצה רכב -

בתחנה. פנוי

יותר משתדלים אנחנו

 בחוי׳ל. גם אוויס לשכור הזמן זה
 מכונית לשכור לך מאפשרת אוויס
 ללא ולקבל שתבחר, דרגה מכל

 גבוהה מדרגה מכונית נוסף, תשלום
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