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 זה !להתגבר השתדל
תר עוד אתה יעבור.

 כמו טובים. ימים אה
 האחרון גם משבר, כל

 דבר. של בסופו יעבור
 מעקיצותיהם התעלם

המתיימ אנשים של
 ידידיך. להיות רים
 לעומת טלה, בת לך,
 בשבוע יהיו לא זאת

 מי־מנו־ על ילך הכל גדולות. בעיות זה
למנוחה. זה שבוע לנצל השתדלי חות.
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שלך, הכספית ההצלחה

תן. סינוורה לא נש או
 ידידיך שהיית. כמו ארת

כך. על אותך מעריכים
 באותה להתנהג המשך
שור, בת לך, צורה.

 אם בעיות. מיספר יש
עליהן, להתגבר תדעי

טובים. ימים תראי עוד
 לעשות לן כדאי לכן,

הת הסוס. על ואת הפרנסה, בשטח מאמץ
מן עוד להימשך עשוייה הטובה קופה רב. ז
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ה מסתדרים הדברים

 שתיכננת בפי שבוע
 בזהירות נהג אותם.

 אינפורמציה כל עם
וב אליך, המועברת

 ביסודיות אותה דוק
 מסתמן שאתה לפני

 על עובד אתה עליה.
עד היא חדשה יצירה

 ואינן בחיתוליה יין
ב- לן תחשוש, אל תתקבל. אין יודע

לעתיד. בסיס הן הצלחותין !ביטחה

0וחי1ת)

1 0 1 0 ן
 - ביוני ;
ביולי 2)
ה
נ

תונה1
סט 22 אוגו  - ב
מבר 22 ט ספ ב

חאזנ״ס
 - בספטמבר 2{

באוקטובר 22

ס כל לאהבה. טוב שבוע ית אותך הסובבי
שתדלו בחיבה אליך ייחסו  כל את למלא וי

 הטוב היחס את לנצל השתדל משאלותיך.
 תשתמש אל אבל אלין,

מאז בת לן, לרעה. בו
שבוע מצפה ניים, זה ב

 בכלל מכיוון הפתעה,
 שיבוא מכר צפוי. לא

תו יביא מרחוק, מת אי
 הספק לא־נורמלית. נה

תן שאוכל לה עלול או
 שתאמרי מוטב לן. זיק
ת לו  מה כל את בכנו

ת שאת שב תשו ולפי חו
להבא. מעשייך לכלכל איך תדעי בתו
ת הרבו מאזניים, בני רגליים. במסעו

★ ★ *
מצ לחוצלארץ. נסיעה לפני עומד אתה
אנ תפגוש לא״נורמליים. חיים לן פים

 ואחד חדשים שים
מה על ישפיע מהם

 גם בעתיד. חיין לך
 מצפה עקרב, בת לן,

השתד קצרה. נסיעה
 הסוף עד למצות לי

תש ואל הטיול את
בארץ. ידידין את כחי

 מה את להם שילחי
 ישתלם זה שהבטחת.

דבר. של בסופו לן
 לן תאיר ההצלחה הרומנטי, במישור

והכספי. הכלכלי במישור גם כן פנים.
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 ועליצות שובבות רות
 השבוע עליך תישרה
 ילאו וחברים מכרים

תן ובבק בביקורים או
מן הקדש שות, ו להם ז

אפי בעיותיהם. לפתרון
מענ אינם הס אם לו

תן, יינים ה או  ישתלם ז
ו ובצורה בע תשרת ז

תין את תיד טרו וה מ
ם צפויים שלך. אינטרסים כוכי חסיו חי  בי

מי רקע על בעיקר המשפחתיים. ! הגבר״ ״

★ ★ ★
יג הצדדיים עיסוקין

ש קורת־רוח, לן רמו
 מנת־חלקם תהיה לא
 אל בני-משפחתן. של

 ייפגעו לא הם דאגה,
ל לתת המשן מבן.

 לחצים טוב. יחס הם
דוו מעיקים שהצטברו

 אל זו. בתקופה קא
התמס את תפסיק

 בדאי. הוא המאמץ — לעבודה רותן
 מהחום. כתוצאה שבאה מעייפות היזהר

★ ★ ★
שתשמש לוודאי קרוב

לשיחה נושא השבוע
 כמה רבים. אנשים בפי

תיך תן יפתיעו מפעולו  או
 אוז בסוד שמור עצמן.

תין כניו מאנשים גם תו
תן שאתה  אמון בהם נו

 תידחף שלא מוטב מלא.
 כדאי כפייה. של למצב

מהדב חלק לדחות לן
להקדיש יכול שאתה אלה את ולהשלים רים
מנן. להם ע מז מנוחה. קצת כבר. לן מגי
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★ ★ ★

טרן השבוע צ שהו להתמסר ת  הזקוק למי
לן שוב הוא רוחו. את ולעודד לן ומ הו

חונו את אבד ט ה בי
פו שהוא למרות עצמי,

שובה ויוצר. רה  לו ח
תן גם ב המע על תגו

שה, שהוא שים  הוא עו
מן שיפו ועל עליך סו

חי אל טן. עצ את תזני

 לבוש וקני הסתפרי מן.
שיכי חדש  בדיאטה והמ

 רו־ עדיין הוא החריפה,
ורע יפה לראותך צה,
כן מרוצה אינו הוא ננה.  מתמסרת שאת מ

בילדים. ולטיפול הבית לסידור כל־כולן

★ ★ ★

מצ אתה לו הדבר את רכשת סוף־סוף
מה ליהנות השתדל רב. זמן זה פה

 שתף החדשה. רכישה
בהנאתן. אחרים גם

 ובין בינן היחסים
ומש הולכים בת־זוגן
 אוהבת היא תפרים.
או אוהב אתה אותן,

 על נמצא והכל תה
 המצב בשלום. מקומו

 ומשתפר הולן הכלכלי
 את תבצע עוד ואתה

 אתה אותה הנסיעה
טוב, דבר זה לקרוא גדי, גת מתכנן.

לבלות. גם צאי בשמפריזים. לא אבל
★ ★ ★

מן השבוע סוף בו טו ת בחו  ומרי- התרוצצו
שגע בת־זוגך טת־עצבים. תן, ת  ובכלל, או

תן הסובבים  יתייחסו או
ת אלין  ובחוסר בגסו

ל השתדל התחשבות.
 תגרום אחרת הבליג,

 תהיה שלא למשברים
 לן, עליהם. שליטה לן
 קל יותר יהיה דלי, בת

_____________ הש־ נכון, יותר השבוע.
 —"זעזו ללא ימגבו בוע
שיגרתית ובצורה עים

 בגדים ליבשי ביותר.
אות והרבי בהירים צי  את נצלי מהבית. בי

שבוע סופי הטבע. בחיק ארוכים לטיולים ה

★ ★ ★
 להגיע מתחילה את

המ הניכסף. לאושר
מש שלן הכלכלי צב

 גדול כסף וסכום תפר
 בלתי- באופן לן יבוא
 אותו לנצל דעי צפוי.

 את גם ושתפי כראוי
 בלי בביזבוזו. בן-זוגן

מצ דג, לן, קמצנות!
ב מעניינת פגישה פה

 ליצירת שתביא אריה מזל בן עם יותר
עס תעשו אף ואולי ארובי-טווח יחסים

 ימים לאורן לא דגים, בת יחד. קים
 ממן. לו יישבר עוד אותו. למתוח תוכלי
לן. תעזור לא מעשה שלאחר חרטה
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