
11וו!
 - במרס 2ו

באפריל 20

811171117■■

1.0111:1'■

 ולחי־ לשוב לד רצוי
היש ידידיך אל צמד
 לחב־ המתגעגעים נים

 שוב תרגיש לידם רתך.
 לשכוח עלין יותר.
ש חילוקי-חדיעות את

לאחרו ביניכם אירעו
 לך יקנו ידידיך נה.

 לך שחסר ביטחון
 טרופים בימים מאוד
 ממקום לנדוד שתפסיק הזמן הגיע אלה.

עתידך. עד חשוב לשני. אחד עבודה
* ¥ *

לעז. מדברי תחששי אל
ם ם ידיזי שומרים טובי
 לסמוך יכולת את עליך,

ת דעתם עליהם. בי חיו
ת עליך. ה בתיי בעיו

שואין  בעבר שצצו ני
ב ייעלמו רחוק הלא

ת אותה מיו בת פתאו
ת הופיעו. הס שור, בנו
ה מ כ  זה מסביבכן, ת

המוש את לשווא תחפשנה אל לידכן, מצוי
אידיאלי. שבוע סוף בנמצא. שאינו לם

ה על יתר טרוד הנך
 עבודה בענייני מידה

 בני״משפח־ את ומזניח
 מזל בו היזהר, תך.

עד זוגך בת תאומים,
מחז מלא, בכושר יין

או זוכרים עדיין ריה
יצ היא אומנם תה.
 לזמן- מהמישחק אה

 עדיין היא אך מה,
והק אותה פנק פריחתה. ובמלוא אשה

האפשר. ככל רבה לב תשומת לה דש
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ך אם תי  כוללות תוכניו

 עכשיו למרחקים, נסיעה
מן מן לממשן. הז ש רו
שב אתה  מסתמן שהוא חו

 רוח בך מפיח באופק,
תק תתלה אל חדשה.

מן וות, את יעשה הז
 שנרקמה ידידות שלו.

 בת לבין בינך מכבר זה
ם רבות לך עוזרת זגי

ן אלה, בימים נ תזלזל אל ממנה, ניזון הי
בכתיבה. לעסוק הקרובים בימים הרבה בה,

★ ★ ★

קצ נסיעה אריח, בן
 אותך לרענן עשויה רה

מר שאינם מלחצים
ש למרות ממך, פים

טומ כי חושב אתה
מב מלכודת. לך נים

 צפויה עסקית חינה
 היא אך הצלחה, לך
מא את תספק לא

 מחתרג- הימנע ווייך.
 בהמשך ויתבהר ילך מצבך שויות״סרק.

אימפולסיבי. להיות תפסיק הקיץ.
★ ★ ★ ר״.

הש העיקרית בעייתך
 לשמור איך תהיה בוע,

 נובח נפשך, שלוות על
ת התקריות טיו לי ה הפו
 זה יהיה לא אחרונות.

שבוע עבורך ב הטוב ה
 לכתוב הרבה יותר.

מכ על ענה ובמיוחד
ת תבים. כני  אותה תו

מן לבצע תיכננת — מז
 החיים ייאוש, אל אך שתתגשם. סיכוי אין

הר .לפניך. ת בנהיגה היז שעו החשיכה. ב
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 השבוע לרסן תצטרך יוצר, אדם אתה אם
 של מוצלח לסיום להביא כדי יצריך, את

ם אתה מסויימת. עבודה ח מגזי פו  ביתך בטי
שבון על  אמי עבודה ח

תית  לה מצפה שהינך נו
מן ה רב ז  להביא והעשוי
התלבטו מחמאות. לך

הרומנ במצב יתר יות
עכ בו שרוי שאתה טי

ת שיו  ל־ להביאך עלולו
ל עליך נפשי. דכאון

שמצי לאהבה היענות
 תח־ אל עכשיו. לך עים

ת מיצי תח שלא הזדמנו
מן הגיע שנית. לך זור  לעונה לדאוג הז

מי אל הבאה. בשפת־הים. בשהייה תגזי

★ ★ ★
לתח ולהתמסר להרבות השבוע תוכלי
חד אנשים עם מעניינות פגישות ביבך.

שאיפו את יעלו שים
מציאו פסים על תיך

ל לצאת הרבי תיים.
 תקופה זוהי בלות,

 את בשבילך. נהדרת
ופור שזופה רעננה,

הרגש את נצלי חת,
מועילה. למטרה תך

 מן לרדת הזמן הגיע
 את אליו האולימפוס,

בשי׳ עסקי מתנשאת.
 מאז חולמת את עליו האמנותי טח

ולאושר. להצלחה בדרך את ומתמיד.
★ ★ ★

החיים את קחי באה, ודאגה הולכת דאגה
ל ודואגת בעלך את מזניחה את בקלות.
 המידה. על יתר ילדיך
ול להיפגע עלול בעלך
שדות תשומת־לב חפש  ב
להי יתחיל הוא זרים.
 שתי־ לפני מהבית עדר

ה כוח עיניך. פקחנה
שבוע פועל הרגל ל ה

לו היה מוטב רעתך.
תשומת־לב פעם הקדשת

____________ ולאפשרויות לחידושים
 שימרי מקובלות. בלתי

חי אל קפדנית. דיאטה על  מראיך. את תזני
תי הבסיס את שני מיטבחך. של התזונ

★ ★ ★
 כל חלפה. סבלת, ממנה קלה מחלה

 בת- של המסור לטיפולה הודות זאת
 לך מוכיח זה זוגך.

 חשוב אתה כמה עד
 אהבתה רבה ומה לה

 אליה התייחס אליך.
בעדינות. יותר קצת

 בת לך, לה. מגיע. זה
 הישועה תבוא גדי,

 לא לגמרי מכיוון
 וקחי התעוררי צפוי.

ברצינות. החיים את
 ש- מי יהיה תמיד לא

 הרבו שוקעת. את בו מהבוץ יוציאך
בים. והתרחצו החופשי לאוויר ביציאה

★ ★ ★
תן אבהי גבר מצאת  וחם, עדין יחס לך שנו

 הינך בעיותיך. את לפתור לך עוזר הוא
 אחת בבעיה מתגדרת
העשו דברים ומזניחה

 רב. אושר לך להסב יים
 במקום שמצאת שמחה

 תפיג החדש, עבודתך
 סעי כליל. דכאונך את

 בני עם קצרה לחופשה
שי ביתך.  את להם הקדי
ו ליבך תשומת מלוא

שכ על בעתיד תבואי
שהו רך. מש מבני מי

 לו. עזרי — רפואי לטיפול יצטרך פחתך
שלך. הביקור כרטיס הוא יופיך: על שימרי

★ ★ ★ <י י■ ''•ס
 לבן- חרבה מסירותך

תוצאות. תישא זוגך
ויש זאת מעריך הוא

לטו אליך יחסו נה
השם, למען אבל, בה.

לו. לנדנד הפסיקי
די מרוב משתגע הוא

 זאת למרות בורים.
ב אליך קשור הוא

 ואת אבריו. רמ״ח כל
 בליבו. ראשון מקום התופסת זאת היא
 לחוצלארץ גדולה נסיעה מצפה דג, לך,

 עצביך, לגמרי. אחר אדם תחזור ממנה
יירגעו האחרון, בזמן מאוד המתוחים

לגת-זוגך. מתנה להביא תשכח אל שם.
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