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อำยุ 47 ปี ชีวิตก้ำวเดินเข้ำสู่จุดที่มองเห็นควำมเป็นรูปธรรมหลำยด้ำน ทั้งหลำยทั้งหมดสะท้อนมำจำกผลของกรรมหรือกำรกระทำจำกที่ผ่ำน
มำ ผลตอบแทนทีด่ ีก็คือผลที่เกิดจำกกำรสะสมหรือกำรกระทำกรรมดี ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทองที่ได้รับหรือที่จะได้รับย่อมมองเห็นเป็น
รูปธรรมได้ชัดเจน ไม่ในปีนี้ก็ปีถัดไป แต่ตรงกันข้ำมกับคนทีข่ ำดโอกำสหรือขำดกำรสะสมหรือควำมเพียรพยำยำมที่มำกพอ สิ่งที่ปรำกฏย่อม
เป็นไปในทิศทำงที่ไม่สดใส แต่ก็อย่ำได้ย่อท้อ นี้คือช่วงเวลำสำคัญที่จะรวบรวมสมำธิเพื่อสร้ำงพลังให้เกิดผลได้ภำยในเวลำที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
แต่ก็มำกพอสำหรับกำรเริ่มต้นและตั้งใจอย่ำงจริงจัง
อำยุ 47-48 ปี อยู่ในช่วงอำยุที่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องชีวิตครอบครัว หน้ำที่กำรงำน ที่ต้องกำรควำมมั่นคงลงตัว ถ้ำเปรียบให้เห็น
ภำพกำรแข่งขันก็เป็นช่วงท้ำย ๆ ที่มองเห็นเส้นชัยได้แล้วสำหรับบำงคน จึงต้องดิ้นรนขนขวย แข่งขัน ต่อสู้ และบำกบั่นเป็นพิเศษ เพื่อ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือควำมมั่นคง ทั้งหน้ำที่กำรงำน ทรัพย์สินเงินทอง และสถำนะทำงสังคม จึงเป็นช่วงชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยและเร่งรีบเพื่อพิชิต
เป้ำหมำย หรือควำมเป็นไปได้ให้มำกที่สุด

อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์ดังกล่ำวนี้จะเกิดขึ้นมำกน้อยและมีควำมสมหวังดังที่ตั้งใจตัง้ หวังไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ดู
รำยละเอียดในลำยมือประกอบกันไป ดังที่ต่อไปนี้
1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน

ลักษณะทำงกำยภำพและ ภำพรวมทั่วไป ที่ปรำกฏบนนิ้วมือและรูปมือ
ในมือนี้มีนวิ้ มีลักษณะผสมระหว่ำงใบพำยกับสี่เหลี่ยม
1.

นิ้วใบพาย (สนใจประโยชน์ของวัตถุ)
ลำข้อนิ้วเรียบหรือมีข้อเล็กน้อยเป็นคนตื่นตัวชอบกำรเคลื่อนไหว มีเหตุผลและชอบในกำรทีจ่ ะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เป็นคนเข้ำใจชีวติ กล้ำแสดงออก รวมถึงกำรกีฬำ กำรท่องเที่ยว เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำร กำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำด อำจไม่ให้ควำมสำคัญกับควำมเชือ่ เรื่องลัทธิหรื

ศำสนำ รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด แต่สนใจงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ที่นำมำใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ก็มกั จะมี
อำรมณ์เปลี่ยนแปลงได้งำ่ ยหรือไม่แน่นอน
นิ้วมือและรูปมือ
นิ้วมือ สี่เหลี่ยมตรงขนำดโคนนิว้ กับปลำยนิ้วใกล้เคียงกันนิ้วมีข้อเล็กน้อย ปลำยนิ้วกลมมน จึงมีนิสัย ซื่อสัตย์ อดทน
เป็นคนมีเหตุผลและเคร่งครัดในกฎระเบียบ ตรงไปตรงมำและจริงจัง เชื่อในควำมจริง รักควำมรูท้ ำงปรัชญำและศิลปะ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนที่เป็นระบบระเบียบกลมมนผสมใบพำยจึงเป็นผู้มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์และรู้จักประยุกต์
ดัดแปลง รวมถึงกำรพัฒนำและปรับปรุงอยู่เสมอและแก้ปัญหำได้รวดเร็วและเหมำะสม
ลักษณะมือโดยรวมมีความโน้มไปทางมือใบพายหรือมือแห่งความจาเป็น
มือรูปใบพำยและนิ้วใบพำยมักจะอยู่ด้วยกัน เป็นมือทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรรับรู้และตอบสนองต่อปัญหำต่ำง ๆ
ที่อยู่รอบตัวได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นใจในตัวเองสูง ขยันขันแข็ง กล้ำหำญ มีควำมเพียร
พยำยำม มีควำมรอบรู้และมีเล่หเ์ หลี่ยมเพื่อกำรเอำชนะหรือเอำตัวรอดในที่ขับขัน รักควำมสะดวกสบำยและ
ควำมเป็นระเบียบสวยงำม ให้ควำมสนใจในควำมรูด้ ้ำนวิทยำศำสตร์ งำนวิศวกรรม สถำปนิก ศิลปะศำสตร์
ส่วน เรื่องศิลปะและศำสนำแม้จะให้ควำมสำคัญหำกเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นแล้วก็ยงั ถือว่ำไม่มำกนัก
จุดแข็ง เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้ำแสดงออกและตัดสินใจ รวมถึงเป็นผู้นำในด้ำนควำมคิด มีกำรพัฒนำและปรับปรุงอยู่
เสมอ
จุดอ่อน มีควำมคิดหลำกหลำย คิดหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน อำจตัดสินใจด้วยอำรมณ์ และมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย
ๆ (บำงเรื่องก็เป็นจุดดี บำงเรื่องก็อำจเป็นจุดอ่อน)
นี้คือภำพรวมจำกนิ้วมือและลักษณะมือ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยหรือจริตที่ติดตัวมำ และโดยธรรมชำติของมนุษย์ก็จะมีจริตหลำย ๆ อย่ำงอยู่ใน
ตัวแต่ละคนก็จะมีจริตเด่นที่นำจริตอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะมือดังที่กล่ำวมำแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมคนเรำเมื่อมำอยู่ในสังคมที่แตกต่ำงออกไป
ด้วยควำมรู้ใหม่ ๆ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีปัจจุบัน ก็ย่อมมีอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้ปรับปรุงและพัฒนำไปในทำงที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้ แต่ถ้ำเมือ่ ไหร่ได้มีโอกำสหรือได้อยู่ในบรรยำกำศที่เหมำะสม ควำมเป็นตัวของตัวเอง ควำมเป็นตัวตนทั้งหลำย
ตำมที่กล่ำวมำเหล่ำนี้ จะปรำกฏขึ้นหรือได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่
อ่ำนจรติ 6 ในคนเรำได้ที่
http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184

-มือนี้เป็นมีเนินในมือที่สมบูรณ์ดี มีควำมหนำพอเหมำะเรียบร้อยจึงมีควำมโชคดีและประสบผลสำเร็จได้อกี ทำงหนึ่ง
รวมถึงมีพลังขับเคลื่อนตัวเองให้เข้ำสู่ควำมฝันควำมหวังได้อย่ำงพอเหมำะพอควร เส้นมือโดยรวมแล้วมีหลำยตำแหน่งที่
แสดงถึงควำมสำเร็จควำมก้ำวหน้ำในชีวิตแต่ก็ยงั มีควำมเสีย่ งที่ตอ้ งระมัดระวัง (ดูลำยละเอียดประกอบตำมแต่ละเส้นที่
เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึง่ )

- ** คำอธิบำยบำยเกี่ยวกับเนินในมือ ถ้าเนินต่าง ๆ ในมือสมบูรณ์ดี หมายถึงการได้พลังขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมจากเนินต่าง ๆ ในมือมาส่งผล
ให้การดาเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อนึ่งเนินในมือหากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเนินในมือก็เหมือนผืนดินที่เจ้าของมือ
ครอบครองอยู่ เนินที่ดีก็เหมือนเป็นดินที่อุดมมีองค์ประกอบด้วยน้าท่าที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเพาะปลูก หากได้พืชพันธุ์ดีปลูก ลงไป
ดูแลให้ถูกต้องแล้วก็จะได้ผลเต็มตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184)
2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวต
ิ ความเจริญก้าวหน้า

-ตำมรูปมือที่เห็นนีจ้ ัดเข้ำกลุม่ มือใบพำย (มือแห่งควำมจำเป็น) ผนวกเข้ำกับมือสี่เหลี่ยม(มือทำประโยชน์)เป็นคนมีเหตุผล
ทั้งกำรคิดและกำรกระทำ มีควำมเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองสูง รับรู้ปัญหำในภำวะที่เป็นจริงและแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
หรือรู้จักปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้ดีเป็นพิเศษ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำย มีควำมสนใจในศำสตร์
หลำกหลำยโดยเฉพำะวิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรแพทย์) งำนด้ำนวิทยำศำสตร์รวมถึงเรื่องงำนศิลป์ จึงเป็นคนรอบรู้
และมีควำมสำมำรถครบครันดี และนี่คือควำมจำเป็นทีจ่ ะต้องมีคนแบบนี้ไว้เพื่อสร้ำงสรรค์ และจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ
ไม่ว่ำในครอบครัว ในองค์กรใด ๆ ก็ตำมรวมถึงมีนวิ้ เป็นแบบสี่เหลีย่ มจึงเป็นผู้ที่มีระบบระเบียบและมองผลตอบแทนในกำร
กระทำอย่ำงเป็นรูปธรรม
***อนึ่งเรื่องอาชีพการงานใด ๆ ก็ตามคนเราโดยพื้นฐานแล้วมีความชอบ ความสนใจในหลายด้านหลายอย่าง การจะประกอบอาชีพการงานให้
ประสบผลสาเร็จได้นั้นเรื่องความรู้ความชานาญ รวมถึงประสบการณ์ก็สาคัญมาก จึงต้องนามาคานึงประกอบกัน มีคาแนะนาเพิ่มเติมในการ
ประกอบอาชีพการงานให้ประสบผลสาเร็จ โปรดคลิกอ่านเพิ่มเติม
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2012-07-19-04-48-34&catid=35&Itemid=236

เส้นลำยมือหลัก/เส้นลำยมือรองและเส้นเสริม/เส้นวำสนำ เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภ์
อธิบำยควำมพอสังเขป เส้นหลักในมือ เปรียบให้เห็นภำพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเนินในมือ) ส่วนเส้นรอง
หรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนนำ เหมือนปุ๋ย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่ำง ๆ ที่นำมำช่วยสนับสนุนกำรเพำะปลูกให้ง่ำยและรวดเร็วขึน พืช
พันธุ์ดี(เส้นหลักในมือดี) ปลูกในดินดี(เนินในมือดี) มีนำท่ำอุดม มีปุ๋ยดี มีเครือ่ งมืออำนวยควำมสะดวกในกำรปลูกและดูแลรักษำ (เส้นลำยมือ
รองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่ำนีดีก็ได้ผลดีตำมปกติตำมที่ควรจะเป็น แต่จะให้ดีมำกขึนไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกำสที่ดี (เส้นวำสนำ
เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภ์) เพรำะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ แต่รำคำขำยไม่ดีมีผลกำไรน้อย ดังนันคนที่จะได้รับ
ผลสำเร็จและร่ำรวยได้มำกว่ำคนอื่นจะต้องมีเส้นวำสนำ เส้นอำทิตย์ และเส้นอุปถัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย

เส้นลำยมือหลัก(เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ)
เส้นหลักในมือของท่าน
- เส้นชีวติ ในมือทัง้ สองเรียบร้อยแข็งแรง เส้นสดใสและมีควำมต่อเนื่องเข้ำถึงเนินศุกร์ หมำยถึงสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
และทำให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินชีวิตหรือธุรกิจหน้ำที่กำรงำน เส้นชีวิตช่วงเนินศุกร์มีเส้นเชื่อมต่อเข้ำกับเส้น
เดินทำงหมำยถึงชีวิตมีโอกำสดีในกำรเดินทำง กำรต่ำงประเทศ หรือหน้ำที่กำรงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง กำร
ต่ำงประเทศทำให้มีโอกำสดีและประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงเนินหลักทรัพย์ในมือขวำดีมำกหมำยถึงมีโอกำสดี

ในกำรได้มำและมีควำมมั่นคงในหลักทรัพย์ในบั้นปลำย ชีวิตโยรวมแล้วมีควำมรำบรื่นและต่อเนื่องดี แม้จะมีปัญหำ
อุปสรรคแต่ก็สำมำรถเข้ำสู่เป้ำหมำยและควำมสำเร็จและมั่นคงได้
อนึ่งเส้นที่ลากขึ้นทีเ่ นินพฤหัสคือเส้น Ambition Line หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสทา
ได้สาเร็จ(อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6
http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=227)
เส้นที่ลำกจำกเนินพฤหัสไปทำงเนินเสำร์คือเส้นสมำธิ (Attention Line) หมำยถึงควำมมุง่ หวัง หรือควำมรับผิดชอบต่อ
ภำระหน้ำที่ เช่นบิดำมำรดำ ครอบครัว หรือต่อพันธะสัญญำต่ำง ๆ ที่ตั้งใจไว้ ทั้งทีเป็นรูปธรรมหรือนำมธรรมควำมคิด
ควำมศรัทธำก็ตำม
-เส้นสมอง ทั้งสองมือโดยรวมแล้วถือว่ำสมองดีและมีคุณภำพ มีลักษณะของควำมเด็ดขำดและรวดเร็วในกำรตัดสินใจ
อำจมีข้อด้อยบ้ำงเรื่องของควำมยืดหยุ่นหรือกำรประนีประนอม
-เส้นใจ ใจมุง่ มั่นใจสำเร็จ มีควำมมุง่ มั่นสู่เป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์และเป็นผู้ที่มีควำมคิดใน
กำรวำงแผนระยะยำวไว้กับอนำคตไม่ละทิ้งเป้ำหมำย มีควำมเพียรพยำยำมดีมำก จึงได้รับผลตอบแทนตำมที่หวังและ
ตั้งใจไว้
เส้นลำยมือรองและเส้นเสริม/(เส้นวำสนำ เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภ์และเส้นอืน่ ๆ)
อธิบายพอสังเขป**- เส้นวาสนาหรือโชคลำภคือเส้นใดๆ ปลำยเส้นมีทิศทำงไปที่เนินเสำร์ใต้นิ้วกลำงหรือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วกลำง สื่อถึง
ทรัพย์สินเงินทอง หน้ำที่กำรงำน กำรนับถือ ควำมเชื่อ เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต(ควำมหมำยเส้นวำสนำขำดจำกกันหรือ
เลื่อมกันหมำยถึงย้ำยหรือเลี่ยนแปลง/ถ้ำมีเส้นตัดขวำงคือมีอุปสรรค มีควำมเสียหำยหรือขำดทุน/ เส้นวำสนำขำดหำย ไม่มีเส้นต่อหรือมำ
รองรับหมำยถึงธุรกิจหน้ำที่กำรงำนหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอำยุหรือเวลำดังกล่ำวต้องรอบคอบในกำรดำเนินชีวิต ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้อง
ประคองสถำนกำรณ์ให้ดี สุขภำพร่ำงกำย กำรเดินทำงก็ต้องระมัดระวังอย่ำใจร้อนเร่งรีบจะผิดพลำดเสียหำย)

-เส้นวำสนำในมือทั้งสองมีลักษณะที่อำจไม่ตอ่ เนื่องหรือมีบำงตำแหน่งทีเกิดเหลื่อมกัน แต่กม็ ีเส้นคมชัดดี และมีเส้น
วำสนำช่วยที่ดีปลำยเส้นวำสนำขึน้ ถึงเส้นใจแสดงถึงวำสนำนำพำชีวิตไปสู่เป้ำหมำยได้ แม้จะมีปัญหำหรืออุปสรรคที่ต้อง
เอำชนะอยู่มำกก็สำมำรถเข้ำสู่เป้ำหมำยและสำเร็จพอใจได้
อธิบำยพอสังเขป: **-เส้นอาทิตย์คือเส้นใด ๆ ที่มีปลำยเส้นมุ่งไปที่เนินอำทิตย์ใต้นวิ้ นำง หรือเส้นที่เกิดตำแหน่งบริเวณใต้นิ้วนำง เป็นเส้น
วำสนำเส้นทีส่ องหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวำสนำหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งคือเส้นสำคัญ สื่อถึงควำมฉลำด ควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรเข้ำถึงศิลปะ กำร
ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ควำมโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับของผู้อื่น กำรได้รับมรดก โชคลำภหรือลำภลอย
ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอำทิตย์ที่เหมำะสม(ไม่นูนสูงเกินไป แต่ก็ไม่แฟบแบนมำกนัก) ไม่มีเส้นตัดขวำง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตำมอิทธิพลของเส้น

- เส้นอำทิตย์ ทัง้ สองมือถือว่ำเป็นเส้นที่ดีให้คุณ ส่งเสริมให้ได้รับควำมสุข ควำมสำเร็จได้ เส้นอำทิตย์เกิดสูงแต่ก็เด่นชัด
แสดงถึงกำรได้มำซึ่งชือ่ เสียงและควำมสำเร็จแม้จะมำช้ำหน่อยแต่ก็เกิดขึ้นได้อย่ำงแน่นอนแต่ก็ต้องระวังและไม่ประมำท

ไม่เสี่ยงเกินไปในกำรดำเนินชีวิต กำรใช้จำ่ ยหรือลงทุนก็ตำมเพรำะยังมีเส้นเสียหำยอยูใ่ นมือ***เส้นเสียหำยก็หมำยถึงจะมี
โอกำสที่จะเสียหำย อำจเกิดขึ้นจำกกำรทำนิตกิ รรมสัญญำที่ไม่รอบคอบ กำรค้ำประกัน กำรยืมหรือกำรให้กู้ยืมเงิน
รวมถึงเรื่องกำรลงทุนทีเ่ สี่ยงหรือมำกเกินกำลัง แต่ถำ้ ไม่ประมำทหรือรอบคอบดีแล้ว เป็นต้นว่ำ ได้เตรียมกำรป้องกัน
หลีกเลี่ยง หรือแก้ไขอย่ำงถูกวิธี ควำมเสียหำยก็จะลดน้อยลงไปได้ อนึ่งกำรเข้ำหุ้นหรือมีหุ้นส่วนก็ต้องรอบคอบเป็นพิเศษ
3. โชคลาภ วาสนา นาพาชีวิตให้สุขสบายในบัน
้ ปลาย

ดังที่ได้กล่ำวแล้วในข้อ 1และ 2 ในมือของท่ำนมีเส้นที่ดีที่ให้คุณ ไม่ว่ำจะเป็นเส้นหลัก, เส้นวำสนำและอำทิตย์ แต่ก็มี
อุปสรรคปัญหำที่ต้องแก้ไขหรือเอำชนะพอสมควรจึงต้องรอบคอบในกำรดำเนินชีวติ กำรตัดสินใจ เส้นหลัก ๆและเนิน
หลักทรัพย์ มั่นคงดีจึงมีโอกำสดีในกำรเข้ำสู่ควำมสำเร็จและมั่นคงดีในบั้นปลำยชีวติ ได้อย่ำงแน่นอน
4. ความรัก คู่ครอง

ดูตำมลำยมือแล้วมีลักษณะของปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรดำเนินชีวิตคู่อยู่บำ้ งในลักษณะมือที่สำมหรือเพศตรง
ข้ำมทำให้เสียหำยได้ จึงต้องระมัดระวังในกำรดำเนินชีวิตและกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ำมนอกจำกนั้นก็ยังมีเส้น
จำก-อำจดูในมือแล้วไม่เด่นชัดนักแต่กถ็ ือว่ำมีอยู*่ **(มีเส้นจำก-ชีวิตคูม่ ักไม่ได้อยูด่ ้วยกันประจำ เป็นต้นว่ำไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน
ประจำเพรำะมีเหตุจำเป็นทีต่ ้องห่ำงหรือจำกกันเช่นมีปัญหำอุปสรรคด้วยญำติพี่น้อง หรือทำงำนคนละที่ คนละจังหวัด ที่
ต้องใช้ชวี ิตห่ำงกัน หรือต่ำงประเทศ หำกไม่เข้ำใจกันจริง ๆ ก็อำจห่ำงกันมำกขึ้นจนถึงขั้นจำกกันจริง ๆ )
อย่ำงไรก็ตำมลำยมือก็เป็นเพียงสัญลักษณ์และสถิติที่เคยบันทึกไว้ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนที่มเี ส้นตำมที่กล่ำวมำนี้
จะต้องมีปัญหำหรือเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นทุก ๆ คน อันที่จริงในชีวิตจริงปัญหำเรื่องคูก่ ็เป็นปัญหำโดยทั่วไป ที่มีโอกำสประสบ
กันได้ กำรแต่งงำนช้ำสักหน่อย รวมถึงคบหำกันให้นำนพอและศึกษำกันให้มำก หำกมีปัญหำก็ตั้งใจแก้ปัญหำร่วมมือกัน
จะสำมำรถประสบผลสำเร็จในชีวิตคู่ได้
อนึ่งชีวิตรัก ชีวิตคู่ หรือเรื่องกำรครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่ำงคนกับคนบำงอย่ำงก็อยู่
เหนือกำรควบคุม ซึ่งก็มีเหตุมำจำกหลำย ๆ ปัจจัย จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษำกันและกัน
อ่ำนบทควำมเรื่องควำมรักเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=104:201
2-04-17-07-40-08&catid=32&Itemid=233
หรือคู่รักต้องมีหลัก 5 .ย.ในกำรครองรักยืนยำว คลิกอ่ำนเพิ่มเติม
http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=105:5&c
atid=32&Itemid=233
5. การเงิน ความร่ารวย

ชื่อเสียง

คนที่มีเส้นวำสนำดีระดับหนึง่ และวำสนำช่วยสนับสนุนอีก เส้นเดินทำงเด่น เส้นอำทิตย์ดีโดยเฉพำะย่ำงยิ่งในมือขวำเด่น
เป็นพิเศษหมำยถึงสร้ำงควำมสำเร็จและชื่อเสียงได้ด้วยตัวเอง เส้นหลัก เส้นรองและเส้นเสริมอื่น ๆ ก็สนับสนุนดี กำร

เข้ำถึงควำมสำเร็จในหลำย ๆ ด้ำนตำมที่ฝันที่หวังไว้จงึ เป็นไปได้ แต่ก็ต้องตระหนักไว้ว่ำต้องระวังควำมเสี่ยงควำมเสียหำย
ดังนั้นต้องรอบคอบในกำรดำเนินชีวิต ลดควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสี่ยง ใจเย็นรอบคอบแล้วจะประสบผลสำเร็จและ
มั่นคงได้ตำมที่หวังและตั้งใจไว้
6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทางาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ

เส้นกำรเดินทำงในประเทศถือว่ำเด่นทั้งสองมือ รวมถึงเส้นต่ำงประเทศก็ถือว่ำดีทีเดียว ดังนั้นจึงมีโอกำสดีเกี่ยวกับด้ำน
ต่ำงประเทศ กำรทำงำนในต่ำงประเทศหรือกำรค้ำขำย กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่วำ่ จะทำงตรงหรือทำงอ้อมก็ตำม
หำกยังไม่ได้เกีย่ วข้องก็ต้องขนขวยหำวิธีหรหือช่องทำงให้มำกขึ้น เนื่องด้วยเป็นกำรส่งเสริมหน้ำที่กำรงำนและกำรดำเนิน
ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้มำขึ้นไปอีก
อนึ่งกำรเดินทำงยังหมำยถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมำกจะเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือกำรปรับปรุง หรือ
กำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมำยถึงควำมสำเร็จจำกกำรเดินทำงอีกอย่ำงหนึ่งด้วย
7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจาตัว เหตุการณ์ที่ตอ
้ งระวัง

โดยรวม ๆ แล้วไม่มอี ะไรน่ำห่วง แต่อำจมีบ้ำงเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ และเรื่องของกำรปวดหลัง หรือเกี่ยวกับระบบ
ข้อต่อต่ำง ๆ
อย่ำงไรก็ตำมกำรดูแลร่ำงกำยโดยทัว่ ไปก็ประกอบด้วย กำรออกกำลังกำย กำรบริหำรเวลำ กำรจัดกำรชีวิตให้มีควำมเหมำะสมย่อมได้เปรียบ
เมื่ออำยุมำกขึ้น สุขภำพดี จึงดีกว่ำควำมร่ำรวยใด ๆ ทุกอย่ำงเกิดขึ้น คงอยู่เวลำหนึ่งและถึงเวลำก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดำ แต่เรำก็สำมำรถ
ชะลอและปรับปรุงให้มีคุณภำพและสมรรถภำพได้ด้วยตัวเรำเอง หำกไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วกว่ำเป็นธรรมดำ –อ่ำนเพิ่มเติม
ลำยมืออำยุยืน และวิธีดแู ลสุขภำพที่ถูกต้องได้ที่
http://www.handhoro.com/index.php/2011-04-28-10-40-58.html

8.เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค

ดูรำยละเอียดตำมตำรำงพยำกรณ์ (ท่ำนสำมำรถอ่ำนคำพยำกรณ์โดยภำพรวม ๆของแต่ละรอบคำพยำกรณ์ ซึ่งพยำกรณ์
จำกเนินในมือตำมเดือนที่จรไปถึง คำพยำกรณ์ดงั กล่ำวสำมำรถนำไปประกอบกำรดำเนินชีวติ และกำรตัดสินใจได้ระดับ
หนึ่ง นอกจำกนั้น พร้อมได้ระบุเหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนพยากรณ์ไว้ ซึ่งจะมีให้เฉพำะกำร
พยำกรณ์แบบ 349 และ 999 บำท )

9. คาถาม

คำถำมพิเศษคือ ตอนนี้กำลังดำเนินกำรเรื่องขอโอนย้ำยหน่วยงำน
จำกแผนกอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยไปแผนกบุคคลำกร จะสำเร็จหรือไม่
ตอบ วันที่ 12 ม.ค. - 15 มีนาคม เป็นช่วงเวลาของความสาเร็จ
จบคาพยากรณ์
เงินค่ำพยำกรณ์ของท่ำน ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจำค ให้กับวัดหรือองค์กำรกำรกุศล หรือผู้ด้อยโอกำส จึงขอ อนุโมทนำสำธุกับท่ำนที่ได้สละ
ทรัพย์เพื่อกำรช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธำ และบุญกุศลที่ท่ำนได้ทำกระทำในครั้งนี้ ขออำนำจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คื อพระ
พุทธ พระธรรม พระสงค์ จงดลบันดำลและคุ้มครองให้ท่ำนและครอบครัว จงปลอดภัยจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4
ประกำร คือ อำยุ วรรณะ สุข พละ ทุกประกำรเทอญ.
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