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התשובה

ם לדברים שובי  ח
גבס היא בריאותך

 חג־ עם לריב תפסיק
בשביל לעבודה. ריך
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 מספיק. זה ליום אחת
 הצ־ לך תהיה השבוע

 בתנאי רומנטית, לחה
 בת לך, ועצבני. מתוח להיות שתפסיק

בבית. קצת שתשבי כדאי — ״טלה״

 יעזור לך שיש המרץ
ת כמה לפתור לן  בעיו

 מזח אותך המטרידות
מן  זאת למרות רב. ז

מן הגיע  קצת להקדיש הז
מן  דרכים לבחון כדי ז

נדי יעילותך. להגברת
שדך בותך הש יזכו ויו

מתאימה. להערכה בוע
 לידידיך לתת תהמם אל

כש זאת. לעשות תתבקש כאשר — עצות
שימרי זהירה היי נוהגת את רוחך. מצב על ו
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 יפטיק רב זמן מזה גה
 עם להסתכסך עלול אתה אותך. להדאיג

תוכניותיך. כמו אינן שתוכניותיו אדם
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בררן. כזה תהיה אל
מושלמים. בני־אדם אין

 לעשות שתתחיל כדאי
 בעניינים פשרות כמה

 להסתפק נסה רומנטיים.
ל תחפש ואל במצוי  נ

 עם ריב שלמות. העת
 מאוד מכבד שאתה אדם

תן. על ישפיע לו פעי
הסי" אס שתבדוק כדאי

 מא־ שיגיע מכתב בן. נעוצה אינה לריב בה
מן ממנו .שמעת שלא דם אותך. ישמח רב, ז

★ ★ ★

 צעדים תעשה אל
 עוד חכה דראסטיים.

 את שתבצע לפני קצת
 ״אריה״ בת החלטתך.

 השבוע תפגשי לא —
 החלומות, נסיך את

 השבוע שבסוף למרות
שפ לך נדמה יהיה
 שתנצלי כדאי גשת.

 לשפר כדי השבוע את
 את שני בדיאטה, התחילי הופעתך. את

 תוכלי. שרק במה יפה והיי התיסרוקת,
★ ★ ★

פן את תשקיע אל ס  כ
ת ו מפוקפקות. בעיסקו

 קצת עוד חכה בכללה
 מה מחליט שאתה לפני

ה היחסים בו. לעשות
 קרוב אדם עם מתוחים

 יותר אותך מטרידים
 שתוותר כדאי — מדי

יש שהיחסים כדי קצת
חן תפרו מו ש  יתפנה ו
 — בתולה בת יותר.
בה. תזלזלי אל יקר.

 תסתנוור ואל תתלהב אל שיטתי, תהיה אל
ת תאמין אל חיצוני. מברק  אדם של להבטחו

העוב את היטב ובדוק בעבודתך, הקשור
 ה־ יוסר השבוע דות.

הת את שמנע מיכשול
חסין של פתחותם  עם י

 נצל מאוד. קרוב אדם
תו והתקרב זה, את  לאו

מת אינו השבוע ארס.
שות אים ת לפגי מנטיו  רו
 מכיר שאינן אנשים עם

מן היטב,  בת רב. וז
 שלך החברה — מאזניים

 במקום אותך. מסדרת
 לעניינים דואגת היא שלך, לעניינים לדאוג

. ה ל מלתחתך. מלאי חדשי בשער, האביב ש

★ ★ ★
ותה השבוע, יגיע לו מצפה שאתה הרגע

לטובתך. אותו לנצל הזדמנות לך יה
 על שתשמור בתנאי

כו ועל דעתך צלילות
 בת שלך. הניתוח שר

 הפסיקי — ״עקרב״
 בחור מכל להתלהב

ול פוגשת, שאת חדש
ה כל את לו הדביק
 שאת הטובות תכונות

 בדאי למצוא. רוצה
ש הגבר את שתקבלי

 כמות השבוע תפגשי
הפ לב. שברון לעצמך ותחסכי שהוא,

נגדך. הוא העולם שכל לחשוב סיקי
★ ★ ★

 אז בעבודה, שלך המרץ כל את תשקיע אם
תן, תצליח אולי ד  בדברים תיכשל אן בעבו

- תשו־ את חלק אחרים.
בן  הוגנת בצורה מת־לי

בין הקריירה בין האנ ו
 אלין, הקרובים שים

 תצטרך שבקרוב מפני
 עידודם. ואת עזרתם את

 תשפיע עליהם יריבים,
ית — מסויים במעשה

סר אליך ייחסו אה בחו
 בת ברספקט. אבל דה

 על נמצאת את — קשת
 — זו בדרך תמשיכי אם הנכונה. הדרך

דון אז כי פי לליבו. להגיע לך יעזור קו

★ ★ ★

 לידידיך, נדיבות קצת שתגלה הזמן הגיע
 ייתכן למענך. עשו שהם מה כל אחרי

ב קשיים לך וייגרמו
 אם תופניותיך. הגשמת

—־ דוחק העניין אין
 קצת שתמתין מוטב

 דבר שום תעשה ולא
 שיגיע מכתב גורלי.
 דעתך את ישנה אליך

אליך. קרוב אדם על
 תהיי אל — ״גדי״ בת

 הגיע ותרנית. כל״כך
 לעמוד שתלמדי הזמן

 בסופו־של״דבר. לך ישתלם זה שלך. על
עיקביות. ריעות בעלי מעריכים אנשים

★ ★ ★
 אם בה. שזכית להצלחה להתרגל תתחיל
ר תתנהג הגיון רוח בקו ב להצ תמשיך — ו

ת תזלזל אל ליח.  בעצו
 שהוא מאדם שתקבל
, זר כימעט שב לן  ותתח

 אחרים. של בדיעותיהם
ה הוא אתה תמיד לא

ת נהג צודק. בלנו סו  ב
אפי לעבודה, חבריך עם
מחזי אינם הם אם לו

 בת כזה. יחס לך רים
להס לא היזהרי — דלי

 מבוגר גבר עם תבך
מן ת רבות. בשנים מ ת בעיו  ייעשו בריאו

סופו. לקראת בעיקר השבוע, אקטואליות
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 את להציג תחשוש אל

 על ולעמוד דיעותיך
 אדם מול אפילו שלן,

הס מעלה. ורם חשוב
 וסמוך עמדתן את בר
האח של הבנתם על

— ״דגים״ בת רים.
יכו שאת תחשבי אל
ה כל את לסדר לה

 בסופו־של-דבר עולם,
 מה את אלייך הקרובים האנשים יגלו

חמו באמצעים וינקטו — עושה שאת
 ותח- חשבון־נפש קצת שתעשי כראי רים.
 זה שבוע באמת. לן חשוב מה לישי
המהמרים. מכם לאלה מאוד טוב הוא
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