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 דאג מי־מנוחות. על לזרום ממשיך המצב
 בלתי־ גורמים על־ידי יוטרדו לא שחייך רק

מפתי ביקורים צפויים,
 רצית שלא נשים עים׳
 חובות או מזמן בהן

 רוצה את אם ששכחת.
ש מוטב בשלוזת־נפש,

 המיכתב על תעני לא
 השבוע. תקבלי אשר
 חמישי ויום רביעי יום
ה לגבי הקובעים הם

 שום התפנקי: שלך. יופי
. ~ את ואם דוחק. לא דבר

 שימרי — ויופיו בריאותך למען — יכולה
לבן. ללבוש והשתדלי רצינית דיאטה על

★ ★ ★
 — בדרכך להיתקל עשוייה נהדרת הזדמנות

 כימעט להשיג תוכל טיפש, לא אתה ואס
מיס מבוקשך, כל  בי

שי רביעי, ושישי. חמי
ש מוטב זאת, לעומת
 כל את לחלוטין תפסיק

ת ארוך; לטווח התוכניו
 לחשוב העת עכשיו לא
ב התרכז העתיד. על

ולפ נעים, שהוא הווה,
למדי. מבלבל גס עמים

ת ; בת־דגים א חי' עצ ק
נט לך יש בידיים. מך

הפעם, אך אפשרויות. שתי
בהיר. כחול לבשי תיכף.
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 בין לחלום ייה
שתחליטי מוטב

★  *  ★
 חפץ אתה גהן הרומאנטיות הפגישות

 השבוע. של הראשונים בימים ייערכו לא
 בדברים מדי עשוק תהיה ימים באותם

 זאת, לעומת עיטקיים.
 — השבוע לסוף צפה

 ג׳ ליום עד א׳ מיום
 בדריכות, — הבאים

לאה צמא אתה אם
הקשו בעניינים בה.
 או בחוזים בחוק, רים

ש מוטב בבית-משפט,
 כוח־השי- על תסמוך

 — שלן האישי פוט
שב לאחר רק אבל

 מומחים, בעזרת דקת,
 אדם מאותו הזהר האפשרויות. כל את

 להיכנס אותך ומשדל ידיד פני המעמיד
כברו. תוכו אין כי לעסקים, איתו

★ ★ ★
 הכמוסים לפחדיך מתיר אתה ששוב נראה

 לרו־ בדרך ובייחוד — לסיפוק בדרך לעמוד
 אתה זאת! תעשה אל ולוהט. חדש מאן

בא בלתי־שיגרתית הזדמנות להחמיץ עלול
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 תתני אל בת־שור: מת.
הש במקום לבוא לרגש

 תני כל, קודם בלבד. ני
מש עסקים, לדבר. ללב

אי ותאוות עצלות פחה,
 פחות אלה כל — שיות

מד השבוע, חשובים,
שלן. חיי־האהבה רישות

________________את ירענן קטן מסע
מר ויביא מחשבותיך

מן לנפשך. גוע  כל את השקעת האחרון בז
חן מן הגיע בעבודה. ומרצך כו לנוח. הז

★ ★ ★
 רק הם בעיסוקיך או ,בעבודתך שינויים
 מוטב בו שבוע זהו אף־על-פי-כן, לטובה.

 הנעשה בכל שתתבונן
 של בקורטוב סביבך

חקרנות. ושל חשדנות
 לידך מזדמנים אם

מיו שאינם מכתבים
 תפתח אל לך, עדים
 אם אלא — אותם

 לדעת מעוניין אתה כן
 מסו- אנשים כמה עד

 עליך חושבים יימים
 כוח-העבודה רעות.

 הפרעות-עיכול. בגלל השבוע, סובל, שלך
 זה תמיד לא אך מטיבעך, סקרן אתה

ירוק. לבשי מכן. להימנע עליך משתלם.

 רעות. תהיינה פניך
 במישקל. לעלות עלייך

ל שתתני גם ייתכן לא
 את לשנות התרחשויות
 כדי־בך. עד מצבי־הרוח

 לנקודה להגיע עליך
 יותר. או פחות יציבה,
ה החלק יטבול אחרת
אי של ביותר חשוב

חוש־ההומור — שיותך
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 צפה שני, מצד שלך. היוצרות והתכונות
 הפי־ בתחום ביותר חיוביות להתפתחויות

 יזרמו בקרוב חובות: תעשה אל נאנסי.
 זהובים. בגדים לבשי רציניים. סכומים לידיך

^ ^
 הרומאנטי, בתחום סוער, שבוע זהו

 שקשור במה ואף המשפחתי העיסקי,
 תדע לא אם במריבות,

 אתה עצמן, את לרסן
 בכל להיתקל עלול
 ולהסתבך צרות מיני
 אנשים מיני כל עם

 ביוקרם. רצית שבעצם
ל אין תדע אם אבל

 ריגשותין, את ווסת
 מהנים לרגעים צפה
 מסויי- להצלחות ואף
־ ות- תחום בכל מות
 הן, אף להתאפק, צריכות לביאות חום.

ביוקר. ישלמו אחרת מסערת־רגשות:
★ ★ ★

ל שהיה המצב, משתפר מישורים בשני
יח בתחום איי־איי־איי: כל־כך לא אחרונה

 בני־המשפחה עם סיך
 הכנסותיו ובתחום שלך

זאת, עם הפינאנסיות.
 יצאת לא שעדיין זכור

 כדאי הסתום. המבוי מן
לק לא באיפוק, לנהוג

מוכר לא וגם — פוץ
ל דבר כל לספר חים
יהיה ומכרה. מכר כל

 את מחדש לשקול עליך
אישיותך־שלך. צדדי כל

את שביססת יותר, מאוחר תגלה, אחרת
בער לאחר תרבי אל מישגה. על קו־פועלך

תצטנני. עוד הזאת. בעונה בייחוד בים׳
★ ★ ★

מן כל לריב צריך באמת אתה האם נו,  הז
ן כדאי אולי — כבר ואם הבוס? עם להח ל
תו, ליף ן מקום־העבודה? עם יחד או  שלא אי

תן — יהיה הגו תנ חו ה
 המותר. מתחום רגת
 בת- צעירה, את אם

מס שאת דעי מאזניים,
 החלטות בקבלת תכנת

 ולןיצוניות. חד־צדדיות
 התייעצת לו היה מוטב

סיון בעל אדם עם  רב נ
שלן ת או — מ  לו לפחו

תין עד המתנת שו  שריג
שובו  מסויים. לאיזון י

שור הו הרומאנטי במי מחז נפלא. שבוע ז
מבו והשני צעיר אחד שניים, אחריך רים
מן גר בש לא שניהם הון. ובעל בהרבה מ

לן. ויכריע. יבוא השלישי דאגה, אל בי
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יה אחד מסויים לעקרב
 סוף־ ,השבוע זה, יה

 במיב־ ייתקל הוא הדרך.
 כדי־כך עד רבים שולים
 ש עד שבחר, בתחום
פוע את פשוט, יפסיק,

 בני־מזל־ ליתר אשר לו.
שבוע זהו — עקרב
 ורצוף ומסוכן, קשה,

אכ אך קטנות. אכזבות
 לכם יש אם למנוע, אפשר גדולה אחת זבה
 בפני להביט יכולים ואתם חזק רצון כוח

לנ איך שתדעו העיקר, באומץ. הכשלונות
להתחשב איך — יותר ועוד בזולת הוג

 שחור לבשי אנוכיים. להיות ולא איתו
רגילות. ממחלות־נשים והיזהרי אדום או

★ ★ ★
 לדברים לבעיות־היסוד, לב שתשים העיקר

ת לגמרי, העקרוניים  שבלעדיהן להתרחשויו
 כל להתקיים. אף .או להתקדם תוכל לא

הנ פינוקים, — היתר *
ת אות, רו הי  הם — ז

 אין השבוע. מותרות,
 לטפל טעם ואין פנאי
 גם כך משום אלה. בכל
ם ערך כל אין לרומאני

 רק וקלי־דעת. קצרים
תן, יש אס בת־קש־ בדע

ש כדאי להינשא, תים,
עצ את השבוע תעסיק׳

שובה מך  שעלייך בת
 על יותר לחשוב השתדלי לבקשתו. לתת
בילויים על רק ולא העבודה ועל הבית

 מיום חיוורת נעשית את לחינם לא והוללות.
 ב״< ומאי־סיפוק שינה מחוסר כתוצאה ליום,
כן חסרי חיים בהיר. חום לבשי אלה. תו

★ ★ ★
 אורח־ את תשני בו השבוע זה יהיה

 חלקית. מבחינה לפחות שלן, החיים
 אמצי־ לפעילות תקדישי הזמן יתר את

 אינטלקטואליים. לעיסוקים או תית
שבוע זהו שני, מצד

 ולרומאנטיקה. לאהבה
 טלה, מזל בנות עם
עלו למשל, אריה, או

אם להתרופף לים
 או מדי רבות תדרוש

 את לבצע תנסח אם
ה על מייד, הכיבוש
 אסטרא- היה מקום.

 צעד כיבושין ובצע טג
ובביטחון. צעד אחר
ש במשך לצאת, חדל
על לבילויים זה, בוע
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