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 כה? לף מצפה מה ?1970 שנת תיראה איך
 והכלכלי הכיטחוני המצכ .1969מ־ יותר קשה תהיה היא כללית,
 החתונות מיספר וגורלך. עתידך על גם ישירות ישפיעו שיחמירו

 האלימות, כארץ, ידועה לא תופעה יותר. יגדל הגירושין מיפפר יגדל.
עוגמת־נפש. יגרמו כאוקטוכר, לשיאם יגיעו הקשיים לנפוצה. תיהפך

 הגדולה ההתמודדות
 גשנה שלך הגדולה
 ורק אך תהיה הבאה

ה עצמך. לבין בינך
 שלך הפנימיים אתגרים

החיצוניים, על יאפילו
בעי רבות, ותקופות

 השנייה במחצית קר
 תהיינה השנה, של

,ב סבל, רבות עבורך
 מצבך נפשי. מדיכאון כתוצאה עיקר

ה השנה של מזה ישתנה לא הכלכלי
 שינויים ייתכנו השנה בראשית חולפת.

 בעיקבות יחלפו אלו אך לטובה, קלים
 להוציא אותך שתאלץ מסויימת בעייה
ירוק. לבשי אחת. במכה כסף הרבה

החול השנה מכשלונות ללמוד חייב אתה
 בעיקר הבאה. השנה את היטב ולתכנן פת,

 הזנחת. אותם עסקיך, לגבי הדברים אמורים
 העובדה שלך. הבנק בחשבון מורגש הדבר

מוסי אינה פזרן שהינן
 בראשית כבוד. לך פה

 למצוא עלול אתה השנה
חסר־פרוטה, עצמך את
 הם מי לך יתברר ואז

 הם ;האמיתיים ידידיך
 במישור מאוד. ׳מעטים

ב קרנך תרד החברתי
ב ותהיה השנה תחילת

סו לקראת עלייה סימן
שהזמ תחשוב אל פה.

 במקומות מפוצצים שמות נושאי אנשים נת
 החברתי. בסולם קרש־קפיצה הנה ציבוריים .

 — שלך כשרונותיך בזכות לעלות השתדל
הדרושים. הכלים את השם, ברוך לך, ויש

 האמנו־ הנטיות בעלי
 סוף לקראת יגיעו תיות

כוש ניצול לשיא י970
צ בכלל האמנותי. רם

ב שיאים כמה פויים
באה שונים. מישורים

 התפתחויות תהיינה בה
לפירו להביא העלולות

 נשואים, זוגות של רים
 תןזיי־ אלז והתפתחויות

חב ובתככים תכופות בנסיעות קשורות נה
 חוקי בלתי במשהו הקשור נסיון רתיים.
 שור לבנות נם שור. בני על חותמו יטביע

 יהיה קשות. עליהן שישפיע מאורע צפוי
 וייתכן אלימות ביריות, הקשור אירוע זה
 עשויים המדעיות הנטיות בעלי מוות. אף

אפ לעמיתיהם. ביחס השטח מעל לבלוט
נעים. אוגוסט אן — קשה חודש יהיה ריל
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 הזדמנות לך תהיה לא
כשרונותיך, את להפגין

 עשוי מצידך מאמץ אך
שבחיט, לך להביא

 נאה מישרה אף אולי
מצ שהינך מזו יותר

 לידך תיפול לה. פה
באמ נדירה הזדמנות

אי להכיר השנה צע
שהת מפורסמת שיות

 יהיו כלפיה. בהערצה כה עד ייחסת
 בגלל השנה, בסוף קשים חודשים לך

שתג פעוט בעניין מסויימת עקשנות
מידי אחדים לבין בינך לסיכסוך רום
תה עליך שתוטל עסקית שליחות דיך.
 כשרו- את להפגין הזדמנות עבורך ווה

 בסולם להעפיל לך תסייע אולי נותיך.
אפורה. שנה סה״כ הבאה. בשנה החברה

ס

 של הטיפש״עשרה לבני
חוד יהיו בתולה מזל
 הראשונים השנה שי

חבר הצלחות מלאי
 בתולה בנות תיות.

 עצמן את תמצאנה
 מתמיד. לחיזור נתונות

 מזל מבין המבוגרים
 לעמול יצטרכו בתולה

 להישאר בכדי קשה
הת ממנו. לרדת ולא הנוכחי במעמדם

 יהיו השנה באמצע נפשי דיכאון קפות
 בינם עצבים מלחמת של ישירה תוצאה

הש בשנות בתולה בת יריביהם. לבין
 בן לוודאי קרוב מאהב, תמצא לושים
בע לה יגרום הדבר קשת, או עקרב

 נס- הקבוע. בן־זוגה עם חמורות יות
 ובהימורים מזל במישחקי לשחק יון

השנה. של הראשון בחודש להצלחה יביא

ל תוכניות לן יש אם
 מגוריך מקום את שנות

דירתך, את להחליף או
 זאת תנשה שלא מוטב

ה החודשים בשלושת
צ השנה. של ראשונים

 אם עליך תתרגשה רות
מענ גילוי זאת. תעשה

לך להביא עשוי יין
 לנצלו תדע אס רב ממון

ספטמ בחודש הוגנת. בצורה דווקא ולאו
 אסון או בתאוגת־דרכים מעורב תהיה בר

לבחי בקשר השנה בסוף היסוסים דומה.
 להפסיד ־לך יגרמו לך שתוגשנה הצעות רת
גדול הפסד זה יהיה הטובה. ההצעה את

הוא מספר. חודשים כעבור רק שתגלהו
 החברה: בחיי עצבים. התמוטטות לן יגרום

לא רגילים, ואירועים אפורה שגה צפוייה
נחת. קצת תרווה באהבה במיוחד. מסעירים

 לא האחרונות השנים
הצל שנות עבורן היו
 לן נכונה השנה חה;

 עבודה לעשות הזדמנות
ל שתשפר גדולה אחת

ה מצבן את הכר לא
 באס והרוחני, כלכלי

 רלא אותה לנצל תדע
הש ממנה. להסתחרר

 יצר על להתגבר תדלי
 להובילך עלול הוא שלך, המופרז הקינאה
 אחד מעניינים, נסיונות שני חברתי. לאבדון

 את יפתחו בסופה, ואחד השנה בראשית
 להם שצפוייה שלן, העסקים בענייני כושרך
 עלול אתה מארס בחודש ושיגשוג, פריחה
שהתר מאסון דווקא, ולרעה מופתע, להיות

על שישפיע אסון מידידיך, אחד אצל חש
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 מירב את תקדיש שוב
 על למחשבות זמנך

ש העובדה עתידך.
 אנשים מוקף תהיה

לא ושמחים עליזים

עקרב בו היותך את תשנה
אמי חברה ומחפש דד

 - נאולזעונו 22
במנייני־ 22

תס עקרב בנות תית.
שת מבדידות בולנה

^ הנפשי מצבן על איים
לעי — תוקפניות להיות להן ותגרום

 עקרב בני נסבלת. בלתי בצורה תים
השו- האמנות בשיטחי להצלחות יזכו


