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 — טלה מזל לגני
ביו פורח שבוע צפוי
 לכם יציע חנוט תר.

 מאוד, מעניינת הצעה
קב אותה. תדחו אל
ל והשתדלו אותה לו

 דרישותיי את מלא
 זה הטוב. הצד על

 לכם ויש לכם ישתלם
לעלות רציני סיכוי

 השבוע ייגרם טלה, בת לך, בדרגה.
לך. הקרוב אדם מצד קל מפח״נפש
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 סף על שתעמוד ברגע

 תרגיש המיוחל, השינוי
פעל העבר. אל כבול

 לרגש תתן אל בהגיון.
 יותר גלה בך. לשלוט

משפחתן. לבני הבנה
 עייף הינד אם אפילו
 הקדם סבלנות. וחסר

בלי משכבך על לעלות
ימים, שבוע במשן לות

 כרגיל. לפרוח ימשיכו העסקים כוח. צבור
 להכשילך. הרוצה לעבודה, טוב מחבר היזהר
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צפוי תאומים, לבני
ב ביותר. קל שבוע
הצ הרומנטי, שטח
 אם מסחררות. לחות
הגיע מצייר, אתה
ה את שתקה הזמן

 זה לידיים. מכחול
מה תיהנה בו שבוע
קרי לתיאטרון, ליכה

 ושמיעת ספרים את
 לך צפוייה הפיננסי בשטח מוסיקה.
צעדיך. את וחשב זהיר היה אך הצלחה,

י־ י יו *111*
מצ פעילות, מלא שבוע

 בשטחים סרטן, לן, פה
 משאיפותין חלק רבים.
סוף־ יתגשמו — בעבר
או גדולה, עיסקה סוף.

 כבר מתכנן אתה תה
לפועל. תצא זמן, הרבה
רגיעה. המשפחה בחיי

הפ מצפה סרטנית, לך,
 קרוב אדם מצד תעה

 רב, זמן זה תיכננת אותו טיול ביותר.
שביקשת. מה לך יקנה הוא הפועל. אל יצא

★ ★ ★

בהצל תסיים השבוע
 לקחת בו תפקיד חה

חו אתה בעבר. חלק
ה לעבודתך שוב זר

מהת היזהר קבועה.
 לבין בינך נגשויות
האנ לעבודה. חבריך

מ בך שמקנאים שים
 מיש״ שתעשה חכים

ב להשתמש כדי גים
 להתגבר תוכל ערנות קצת עם נגדך. הם
בפניך. יעמדו אשר המכשולים כל על

★ ★ ★
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הז חייך, באורח לחידושים שואף אתה אם
 יותר הייה השבוע, הוא לכך המתאים מן

 לפעול עליך זכויותיך. על ועמוד תקיף
 יגיע בקרוב בהגיון.

 זמן ציפית לו מכתב
 מתן את תשהה אל רב.

ל מייד ענה תשובתן,
 בני- ולטובת טובתך

 אס אפילו משפחתן.
 ואת ירוד רוחן מצב

דא אל מוות, עד עייפה
יה המיוחל החופש גה,
 שחייה, הבא. בשבוע יה

 עם ובילוי שמש הרבה
 סוף. בלי תענוג לן יביאו היפה המין בנות
עיניים. לן העושה הקטנטונת על עין שים

★ ★ *
 רע, או ערמומי להיות מצליח כשאתה
 תחושות מדי. גבוה לחיות עלול המחיר

 עלולות שלן הקנאה
ויו יותר אותך לסבן

להת נוטה אתה תר.
קטן. דבר מכל רגש
 לרופא שתלך רצוי

 אינך אם פסיכולוג
ה על להתגבר יכול

עצ בכוחות משברים
 נסי — עקרבית מן.

 צאי מודרנית, להיות
 ואם מתאימה, בחברה

 בושה לא זו בן־זוגן, את מוצאת אינן
ארוכה. לנסיעה היכון בשדכן. להיעזר
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 עצמן על ולוקח המידה, על יתר עובד אתה
 עליך. מטילים אינם עליך שהממונים עבודות

 בורג הכל בסן אתה
 אחד ואף במנגנון, קטן
 לכן זאת. מערין לא

 את תפנה כי. מוטב
 אחרים, לאופקים מירצן

סי יותר לן יבאו אשר
 במישור והנאה. פוק

לש לרגש תן הרומנטי,
וביי קשיחות בך, לוט

 את לן יביאו לא שנות
וה המסעירות החוויות

 מצפה. אתה להן מחנות
הדיאטה. על קפדנות
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 ב־ לשמור המשך
מהצטננות. היזהר
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 לבנות עומד שאתה האיתנים היסודות

 לן נדמה אומנם פריים. את בקרוב יתנו
 מתייחסת זוגן שבת
 אבל בקרירות, אלין

לדאגה, מקום אין
יו אותן אוהבת היא
 התייחס מתמיד. תר

וב בהתאפקות אליה
 את תסבך ואל הבנה,

 בדמיונות- אהבתכם
 ליהנות המשך שווא.

 עד שיצרתם מגן־העדן
 בעבודה המאמץ כה.

 המאמץ לה, להתמסר המשך זמני. הוא
תאחר. לא התמורה רציני, היה כדאי.

★ ★ ★
 שלא ומוטב ויוזמה, מרץ מלא אינן שוב

 השבוע. רבות עבודות עצמן על תקבל
 לליבן הקרוב האדם
 ממשית, עזרה לן יגיש

 חיבה, בגילוי לן יסייע
 כמה לעבור לן ויעזור

 קטנים. מיכשולים וכמה
 אפילו אותו, תדחה אל
מ שהוא לן נדמה אם

ה את קח אותן. עצבן
 שאף בידיים. עניינים
 נפשיים. ושקט לשלוות

 כוחותין כל את הפעל
 קיץ, לחופשת צא ישנים. תהליכים לחיזוק

פירחוני. ליבשי ביותר. לן דרושה היא

★  ★  ★
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את שקול קשות.

הסי כל לפי במשפחת
ה הוא השבוע, מנים,
מר כוכבן שלן. שבוע

הפ אושר. הרבה את
מכ חיצים לזרוק סקת

מס שוב ואתה איבים,
 לבת־זוגתך פנים ביר

 במישור כולו. ולעולם
ל עלין יהיה המיקצועי

 ו־ רבות החלטות קבל
בלתי בזהירות ענייניך

 צעד בפני עומד אתה
 בשבוע בחייך. מכריע

 קלה תזוזה תחול זה
ועתידך. לגורלך ביחס
הזה, השלב אחרי
נוספים. שלבים יבואו
להי בלא אותם עבור
 אל אחד. אחד חפז

 אתה גורלן. את תזרז
ה לאושר תגיע עוד

 לעשות תמשיכי דגים, בת את, מקווה.
 והקפידי בחברה צאי היטב, בלי חיים.

 אותן אוהבים כולם החיצוני. מראך על
צועדת את בטובתן. ורק אן ורוצים
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