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 במ- בעיות לך היו
 תחי״ עד עבודתך 0ןו

 תחי- עד עבודך ןוס
 הם אותך יובבים
 להס- וקשה ;קשנים

 הש- אבל עימם, נדר
 עד גמיש להיות נדל
 השתדל שאפשר. מה
 בצעדים לנקוט ולא

 את הוצא זמן, טרם
 תצ- ואל אחרים של ממריבותיהם גצמך

מחובתך. שאינו תפקיד לשום עצמך ע
¥ ¥ *

וה שלך האישי הקסם
נמ שבאישיותך משיכה

ח עד עליה בקו צאים
ו חביב היה ביולי. פ

 יעלה וזה לאחדים, חם
שלך. הפופולאריות את
יל — הורים אתם אם

 מקור לכם יהוו דיכם
לק־ נחת. של אכזב לא

יהיה השבוע עוף דאת ־׳
מכ כספיים. בעניינים זהירים להיות עליכם
 הזה. בשבוע יגיעו בדרך, שהתעכבו תבים

★ ★ ★
י' ^

 ה- אישיים נקפוקים
 ית־ למטרותיך וגעים
 הת• זה. בשבוע נהרו

 שלך קודמות זייבויות
 לסוף עד לך ציקו

 רווח אולם זשבוע,
במפ יופיעו הקלה

 שתו־ לבך צפה תיע.
 אי־הסכמה אצלך ניע
 בעבודה שותפיך גם
 ולהקפיד להבליג עליך יהיה בחברה. או

ריב. לידי לבוא לא כדי אורך־רוח,
★ ★ ★

כו לגלות עליך יהיה
ה בחברה מנהיגות שר

 מצפים אותך. סובבת
יוז יותר שתגלה מסך

מכשרונו ושתתרום מה
 לא החשוב לעניין תיו
 הקשור משהו לך• רק

 בסדר יופיע בבית־חולים
 מבינה אינך אם יומך.

בתקופה רגשותייך את

תאוחיס
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 חברות. בפני ליבך את לשפוך לך מוטב זו,
לך. תועיל לא כתלים ארבעה בין התבודדות

★ ★ ★

 שאלה לדעת תיווכח
יאי בידם שהסמכות

 בשבוע פנים לך רו
 בענייניך הטיפול זה•

 ואדיב מהיר יהיה
 שציפית. מכפי יותר

 ידידים עם פגישות
 בך יעוררו ותיקים
 וכימ- שנדחקו רצונות

יה מהם. ושכחת עט
 נשוי אתה אם חופשי. זמן הרבה לך יה

בקריאה. הרבי למשפחתך. אותו הקדש
★ ★ ★

ה־ המסלול מן יציאתך
מטעי חייך של שיגרתי

כוחות־ את מחדש נה
 את ומפרה שלך הנפש

יהיו. העצמית חשיבתו
שי הרבה השבוע לך

 השתדל מעניינות. חות
מהמחמ להסתנוור שלא
אח לך שמחלקים אות

 העצמית אהבתך ריס. י■
 האובייקטיבי השיפוט כושר את משבשת

באחרים. לפגוע שלא מאוד השתדלי שלך.

★ ★ ★

 הפי* השיפוט כושר
ב יהיה שלך נאנסי
 אל זה. בשבוע שיאו

 עצותיהם את תקבל
 אינן אם אחרים, של

ש הדרך את תואמות
 יחסיך לעצמך. קבעת

 מבוגרת אשה עם
ל אותך יובילו ממך

 בה הכרעה נקודת
 את לברור הקפד דברים. לחתום תצטרך

בעוכריך. תהיה ההפרזה ארוחותיך.

★ ★ ★

עז את לבקש היא היחידה והדרך הסתבכת,
אי־הנעי־ על להתגבר נסה אחרים. של רתם
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שניתןמה  ולתקן בדבר הכרוכה מות
 מייחם אחה להציל. עוד

 לפעילות יתר חשיבות
 ומזניח שלך הפיזיולוגית

 הרוחנית. פעילותך את
 היא לעיר מחוץ חופשה

ע ביותר הטוב הדבר
 אבל זו, בתקופה בורך

 השיעמום ביחידות. לא
העיקרית בעייתך הוא

____________ ל־ השתדלי זו. בעונה
<ן, • לפעי־ מרצך את הפנות

המוסיקה. באמצעות ולהירגע יצירתית, לות
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 - באוקטובר 22
בנובייכר 22

$
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 - בנובמבר 2(

בדצמבר 20

וב תעסוקה לבעיות בנוגע בסבלנות היאזר
 לדעת תיווכח שלך. היום־יום לתפקידי קשר

4׳ ל־ שקשרת ידידות כי
תוע רבת היא אחרונה

 אופקיך והשראה. לת
ל והשקפתך מתרחבים

אופ להיות חייבת עתיד
 .קיצוני משהו טימית.
הרומנ בחיים יתחולל

ב 16ה־ עד שלך טיים
שהת החשדות חודש.
 לאחרונה בקירבך עוררו
״ ״ הי• האנשים לאחד בקשר

 עצמך את תייסרי אל יתבדו. אליך קרובים
בהקיץ. בחלומות והישמרי ביסורי־מצפון

★ ★ ★

 זו בתקופה עומדים שלך המשפחה חיי
 תמה אתה לפעמים התעניינותך. במרכז

עוב החיים אין אם
 ואתה פניך על רים

 עליך אולם מתבזבז,
מי את להפיק ללמוד

מ דווקא ההנאה רב
ב הימנעו משפחתך.

 על ממריבות החלט
 מה״בכך של עניינים

ה וחיי האהבה בחיי
תצטר שלכם. עבודה

קס כל את לגייס כי
 תשומת- את להסב כדי הנשיים מייך
בו. מעוניינת שאת הגבר של ליבו

מי
 ־ בינואר 20
בפברואר $ז

★  ★  ★

 בחלקך שמח להיות הסיבות כל לך יהיו
 מעשיך בכל תשרור הרמוניה השבוע.

 הבעיות גם ופעילותך•
 במשפחתך לך שהיו

 היותר הצד על יפתרו
יית זאת לעומת טוב.

 למילואים וקריאה כן
 תוכניותיו את תשבש

 אם הבאים. לשבועות
למי תיקרא אומנם
 לסיים השתדל לואים,

 עליך שהיה כל את
 לדחות ולא להשלים

 תקופה כי יותר. מאוחר למועד דבר
השנה. כבר תחזור לא כזו מצליחה

 הרבה נסיעות, הרבה
 כאב הרבה התתצצויות,

 שלא לך נדמה ראש.
ה בלחץ לעמוד תוכל

 עליך. המוטלים תפקידים
 לך, נראה כך העייפות,

באמ לכרוע לך תגרום
 איתך הצרה הדרך. צע

 אותה את מקדיש שאתה
 * -י לעניי־ ומרץ זמן מידת

 יכול אינך בכך. מה של ודברים חשובים נים
ש מאחרים בקש — פעילותך את לתכנן
 לך צפויים הרומנטי במישור בכך. לך יעזרו

ותופעו שהקייץ ייתכן ואייהבנות. יחיכוכיס
בים. להתרחץ הרבי לכך. הגורמים הס תיו
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