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לנמת־ידיו לב שים
 דווקא ולאו נטיות מראות הידיים

 יכולים שביד הקווים מוגדרות. עובדות
 לעיתים דרמאתית, בצורה להשתנות

 בלבד. ספורים חודשים או שבועות תוך
 קו״חיים על להכריז טעם אין כך משום
 שיקרה. נורא אסון על או קצר או ארוך

 מחר. להימחק יכול היום שנראה מה
 גם יכול להתוסף. יכול נראה, שלא ומה

 כמות נשארים הקווים שבו מצב להיות
מת שאכן מאורעות על ומצביעים שהם

רחשים.
 שיכול מסובך, פאזל מעין היא היד

הזמן. כל להשתנות
 כאינדיקטור מאוד חשוב העור מיבנה

 וטוב רך הוא העור אם הפנימי. לטבע
להי נטייה על מראה זה ועדין, אלסטי

לסביבתו. הרגיש אדם ועל פיסית פגע
שב אדם על מצביע זה גס, העור אם

 על חזקה בצורה מושפעת אינה ריאותו
 טמפרטורה, כגון חיצוניים, גורמים ידי

זיהום. או רעש
נמוכה פעילות על מראה וגס יבש עור
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 חלקה, חמה, שיד בעוד הבלוטות, של
הבלוטות. של פעילות״יתר מראה

 נקניקיות של מראה בעלות אצבעות
בבלוטות. בעייה על הן גם מראות
שה יתכן ורטובות, קרות הידיים אם
 ההתרגשות אם לברר וצריך עצבני אדם
 כרונית. נטייה שזוהי או זמנית היא שלו

על להראות יכולות ורטובות קרות ידיים

 על מעיד שזה יתכן נקבים, כעין מופיעים
בברזל. מחסור

 מח־ על מראות וסמוקות חמות ידיים
לפ למחלות״לב. ונטייה טוב לא זור-דם

 טובה לא תגובה על מלמד זה עמים
מסוימות. לתרופות

 במח- הבעיות וסמוקה, קרה היד אם
להיוועץ וכדאי יותר, מקומיות זור־הדם

 בקו כלל, בדרך מסומנת, לב מחלת
 לכיוון מתכופף שאינו יחסית, קצר לב

 וציפרניים מאוד, קצר קו האצבעות.
 תכלכלות, או לבנות שטוחות, קצרות,

 כדי להיבדק, שחייב אדם על מצביעים
משבץ. מופתע להיות לא

 ומוכרת ידועה אורגנית מחלת-לב
ומצביעה יותר, ארוך בקו מסומנת תהיה

שיתוק של סימן
היד כך על המחלות סימני

אורגנית לב מחלת שבץ־לב שלפני מצב

עומ אתם שכן בקרוב, יגיע סכום־כסף
 מועיל אביזר או חדש רהיט לרכוש דים

 שיש יתכן לבית. ויקר
 לעבור תוכנית אף

 שינוי לבצע או דירה
המ תנאי את שישפר
יכו המישפחה גורים.

 ועכשיו לעזור לה
 ולבקש להעז הזמן

ממ עזרה או הלוואה
 אתם שאליו קור

וב בשבת קשורים.
ממצב״ תהנו ראשון

 מיום אבל רומנטיות, ומפגישות טוב וץח
 הכללית. ההרגשה על ישפיע משהו שני

* * *
 הנטייה בגי׳הזע. כלפי עצום כעם חשים אתם

 בפנים, הכל את ולזמר להתפרץ היא שלכם
 וה לאן להתחשב סבלי
 אחד יקרה נמה יוביל,

 חכו כדאי. לא זה כך.
 תעמד הזז שהתקופה

 שעודכזשר לכם ותהיה
 שבה •ותר, שקטה
 חשבונות לעשות תוכלו

 הדברים את ולהעמיד
 בינתיים ברורה. בצורה

 ח״בים שביניכם הפנז״ם
 ההזדמנות את לנצל

 יש הזמן. זהז לחיים, פרטנרים להם ולמצוא
 לציפיותיבם, שיתאים מישהו למצוא סיסי

* * *
בשו מעודד. מאוד יהיה בחודש 15ה־

את יפתיע ומישהו יתקבלו טובות רות
 אבל קצר בביקור כם

שתת שיחה חשוב.
 אתכם תעמיד קיים
 חשובה החלטה לפגי

ה־ לעתידכם הקשורה
 יגיעו בספים מיקצועי.

 אבל ,18ל- ג6ה- בין
 אתם שאותה הקנייה,

נר לעשות, מתכוונים
 אל נועזת. קצת אית

 עצמכם את תכניסו
הז עכשיו יש בעבודה, חדשות. לדאגות
מעמדכם. את ולשפר כוח לצבור דמנות
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 קצות ובמיוחד הידיים, אם נדודי״שינה.
 יתכן חם, ביום אפילו קרות האצבעות,

בסדר. אינו שמחזור-הדם
 ורדרד הוא היד כף של הנורמלי הצבע

 - הטבעי העור לצבע קשר בלי - סמוק
נור ותיפקוד טוב מחזור״דם על המעיד

הגוף. של מלי
 מח- על מראות מאוד אדומות ידיים

 לל־ נטייה אף ואולי ביותר פעיל זור־דם
מחלות־לב. סוכרת, גבוה, חץ־דם
 חרדה של מצב על מצביע חיוור עור
 אם (חוסר-דם). אנמיה על או ודאגה

ובקווים לאחור היד את מכופפים

והק העייפות את מחזירים שוב 16זה־ 15וד
האחרונים. בחודשים סבלתם שמהם שיים

 הקשה התקופה אמנם
מה אבל חלפה, לא עוד
קל. יותר יהיה שוב ?!

ש קשים חילוקי־דיעות
 הקרובים עם לכם היו

יובהר! ביותר, לכם
רצינית' שיחה בעיקמת

 ולא ההגיון ישלוט שבה
וההתמר הכעס רנשות
 לפתוח המחשבה מרות.
 למצוא או חדש עסק

 לברר כדאי לתקופה. מתאימה חדשה עבודה
 סדי. רבים לקשיים אתכם מכניס לא זה אם

* ★ ★
 מבלי לכם ועוזר לשלומכם שדואג מי יש

 רבים שבחים לכך. מודעים שתהיו
 בט- עליכם ייאמרו

 וזאת, קום־העבודה.
 אחר שמישהו למרות
ולהו להשמיץ מגסה

 מהצלחותיכם. ריד
בהתנהגו זהירים היו

 אגשים, כלפי תכם
יכולים אינכם שכן

מצו קצת בחודש 18
 מישהו עם מתיחות צפויה ברח.

 שמרגיזה. בריאותית ובעיה במישפחה
* ★ ★

 מישהו .2ב־ו או 20ב־ ,15ב־ משמחת הפתעה
 האורח/ת את שיביאו הנסיבות לביקור. יניע

משמחות. כך כל יהיו לא
 בצוותא השהות אבל

סם־ מעין לכם תשמש
 עצמכם אתם הרגעה.

 אל לנסיעה. מתכוננים
 מצפות אותה. חרתו
נחמדות, הפתעות כמה

ה־ עליהן. לוותר שחבל
דוו מסוכנים 18711 17

 םנט״ה סובלים אחם קא.
— ולאלימות לחאוננת

בע שלכם הפופולריות ברומנטיקה. הזהרו.
שינויים. לשרשרת יגרום חדש קשר לייה.
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הולם. וטיפול אבחנה לגבי ברופא
 נפוצות(מלבד פחות הן צהובות ידיים

 מצביעות אבל סינים), מיליארדי לכמה
 בעיות או צהבת כולל כבד, מחלות על

 הם מה לברר צריך כל קודם בטחול.
 מי יש שכן הנבדק, של מינהגי-האכילה

 מה גזר, מיץ בשתיית להפריז שנוהגים
 שתהיה מבלי צהוב לצבע לגרום שיכול
כלשהי. מחלה

אינדי הם ביד המופיעים הקווים
 של רבים סוגים ישנם נוספת. קציה
 לשלול או לאשר רבות ואפשרויות קווים

ובציפרניים. בעור הנצפים הדברים את

בעי חשוב, להיות הופך תחום־העבודה
 ויש דלתות עכשיו שנפתחות משום קר

דב להזיז אפשרות
הוק עכשיו שעד רים
צי תפתחו אל פאו.
מדי. גבוהות פיות

 איטית תהיה התזוזה
זאת, ובכל מהמקווה,

 במלוא שתפעלו חשוב
שת שיחות הקיטור.

ב 17וב־ 16ב־ קיימו
לעזור. עשויות חודש

 לכם יציעו ידידים
 יהיו 21וה- 20ה- .18ב״ מעניינת הצעה

 בריאות. ובעיות כבד מצב־רוח קשים,
★ * ★

 שהדברים תיקווה יותר ושמו חוזר המרץ
 יותר עכשיו יש הרומנטי בתחום יסתדרו.

ולהת להכיר הזדמנויות
בעמ חדש. בקשר חיל
 אתם מכם. מרוצים דה

מת שסביבכם מרנישים
 לא הם שינויים. חוללים

 אליכם. ישירות קשורים
עקיף באופן נם אבל
............... על ישפיע זה מכך. תתנו

 אתם המיקצוע׳, עתידכם
 להור להתרגז, ממהרים

 בחוסר־ ולנהוג פרץ
ה עד ז8ב־ בעיקר אתכם, מסכן זה נהירות.

 ובסבלנות. באיפוק נהנו בחודש. סב
* ★ *

 כדאי מעודד. די יהיה בחודש 15ה-
שדו דבר כל או נטיעות פגישות, לקבוע

 כבר ומרץ. כוח רש
 חוזרים אתם למחרת

ה העייפות, להרגשת
להת והרצון כבדות

 בדאי מהכל. רחק
 אם בשינה. שתרבו
 מספיק ישנים אינכם

ה בבריאות פוגע זה
מ פחות ולא פיסית,

הפני בהרגשה כך,
 לכם גורם זה מית.

 בחוסר-פיופויציה. שחור הבל לראות
רופא. אצל להיבדק לגשת עליכם

* התקף־לב — הלב קו על כחולה נקודה

קרוב. התקף על
 באיזור מסומנות השתן בדרכי בעיות

 היד לפנים יותר קרוב הירח, גיבעת של
לזרת. שמתחת באיזור וכן

 את מקבלים וההפלות הלידות הרחם,
 המורה לאצבע שמתחת באיזור סימונם

לזרוע. היד כף שבין בצמידים וכן
 ולמחלות- לראש הקשורות בעיות

הראש. בקו ייראו נפש
הברי את לבדוק אפשר החיים בקו

 ואת חוזק או חולשה הבסיסית, אות
 או לחלות נוטה אדם שבהם הגילים
כשור. בריא להיות

ר 2ו מב צ  ־ בד
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 * נתקלים אתם אליו פונים שאחם כיוון לבל
 , אינכם ובעיסב־ם. במיבשולים במעצזרים,

* זהו אך קורה. סה מבינים
* שבתאי, שלכם, הכוכב
חב הגורם * הבעיות, ל

* מחפת־ הרומנטי בתחום
* תדשנח. פרשיות חות

 1 נד־ שנקבעות פנישות
* ובכל האחרון. ברוע תנת
* להיפגש סיס• יש נאת
* ב־ ממיפנש ליהנות ואף

* בחד 22ב־ או 21ב־ ,17
;בתחום־העבודה, דש.

 * לא שם נם אבל להנשמה, קרובות השאיפות
ח בדי הרבה לעשות תוכלו * העניינים. את לז

* * * •
 * להיות יכולים בחודש ג9וה- 18ה״ ,15ה־

•שה- אלא וקלילים, רומנטיים נחמדים,
*   בסודיות, לפעול צורך

1 2■ ול- דברים להעלים
* הקרובים את השאיר

■1 בחוסר-ביטחון, לכם ^ > * ; *
* ,!שיי7 033 יפגעו

* מע- כל יותר. מאוחר ס ל ■ ■ *
* עושים שאתם שה

* אצלם, נרשם עכשיו
* יישכח. לא והפעם

* בתקו- נמצאים אתם
* מאוד רגישה פה

 * הביטחון, שקורה. למה מודעים ואינכם
 * לא-נכונה. קריאה הוא חשים, שאתם

★ * * *
בקצה* האור את רואים שאינכם למרוח

 * נמצאים אתם שם. נמצא הוא המינהרה,
* יותר, חזקה בעמדה
* ם׳ שיש תבינו ובקחב
* סד ונם ומקדם שעוזר,

* ש־ מהבעיות אחכם ציא
* תפנקי אל שקעתם. בהן
* אינם הם בנתזזוג את

* קהלו הם זאת. מעריכים
* צריך הפעם בבם. ניפגש

שים* אח לשחק האדי
מצמר־. חדשים ידידים

* אלה במקום לסענל פים
 * כדאי יחסית. מעודדים 17ווד 16ה־ שאיכזבו.

* קשים. וראשון שבת הגרלות. על לחשוב נם
*
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