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 בחסכנות. לנהוג נסי
ב גם אפשר לבזבז

 אבל אחרים, שבועות
 הקלה לא. השבוע רק

מ בעבודה, מסויימת
 יכולה בטיול, לווה

 אופקים בפניך לפתוח
 ממזי- היזהרי חדשים.

ח נגדך שחורשת מה
יו גלה מדומה. ברה

 מאבד אתה — אותך לסובב עירנות תר
המציאות. ועם החברה עם הקשר את
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 רבים שלך, השבוע זה

ת סיכוייך  בפרסים לזכו
 אתה אם ובהגרלות,

 תהיינה באהבה מהמר.
 פי- שלא הצלחות לך

חוד לחן, ללת ב ביי
קיו השבוע. ראשית סו  עי
ל ממך ימנעו הרבים

 אך אלו, הצלחות נצל
 לבת־שור מרוצה. תהיה

בחן להצליח טובים סיכויים גם יש מי במי  חו
ת אך וי, ת צפויו שויו  שור. מזל בני עם התנג
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 יום הוא חמישי יום
ה בכל במיוחד, טוב

 המין עם שלך קשרים
 להסתדר תוכל הגברי.

הש בעסקים רע לא
את תרסן אם בוע

לל הטיבעית נטייתך
קט דברים על חום
חשי להם שאין נים
מר ורק יתירה, בות

תחו לך לחפש נסה השבוע, אותך. גיזים
שלך. הפנאי בשעות לעיסוק חדשים מים
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 של שבוע זהו לסרטנים *.
מעי מלחצים שיחרור

ה פיזיים. בעיקר קים,
ת אם לבטים  או להיענו
תפג אם ייפתרו לסרב

בסוף עקרב מזל בן שי
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מאז מזל בת לן גם
 — אהבים יום יש ניים
 רציני. יותר הרבה אבל

 ג׳. יום הוא שלן היום
ה את ממנו להפיק דעי

 בעבודה. צרות מכסימום.
תי ליקוי או שב קל ברי
 שבוע זה יהיה קלים,
עצ התפרצויות מלווה

 אן שונים, בעניינים בים
תך מתוק. יהיה בסופו  או תכשיטים בקנו

תן קחי ערן, דברי מהימן. מיקצוע בעל אי

מאזנ״ם
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 *!הבה של שעריה בפניך ייפתחו ה׳ ביום

שה לנצל תדעי אס — חדשה  בלתי■ פגי
 להיות יכול זח צפוייה.

שר הגדול היום  והמאו
 .בבגד קרע חייך. של

ומבו הפסדים לן יגרום
ם כה ש ציבורי. במקו

ע  לחידוש מתאים זה בו
 בלי אך שלן. המלתחה
ת, בזנו ע זו בבקשה. בז

ת לולה ל קריטית להיו
ה מצבך השבוע. גביך
ה מצבך וגם אישי

תת אם אולם ובצדק. אותך, מדאיגים כספי
רב. שכר למצוא עשוי אתה — בדרכן מיד
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תח על־כל־פנים, כלום. קורה לא בו שבוע

 עד תדעו אחר־כך רק השבוע. במשך שבו
ת לן חייכם. את שינה הוא כמה קבו ה בעי

 ואילו שלן. אינסטינקט
נן לפי לכי את, ו ה הגי
 לבני־ תיכנעו אם נשי.

שני מזה תסבלו זוגכם,
קרון לא זה אבל כם.  עי

ה צו רק זה מקודש.
מ בזעיכם שבוע. החו

ו עליות יהיו לא ריים
 ממזל ולבת־זוג ירידות

כוי יש גדי ת סי  לזכו
שובת לא בהפתעת  — ח

 גם שתביא מעניינת, אך
מבשר אינו הירוק הצבע

—
 <יו-ו^ ><.<<!.<

■3 2 1 8 6 3■

 ללב. שמחת לכם
ת בו קשת. לבני טו
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 בן תסרבי. אל !השבוע.
טן ר ס ב להצלחה שזכה !

למ־ עלול שעבר שבוע !
א5  גלי מבודד. עצמו צו

 על להתגבר ותצליחי בעסקים עורמה יותר
מנוחתך. את המטרידים מיכשולים כמה

★ ★ ★
 עיסקת על חשכת אם

ה עכשיו — מסויימת
 ־2 עצמך את קח זמן•

 כיום במיוחד ידיים,
 שלוט יפה. והרוויח ה׳
 לצד ותן לשונך על

 היזהרי לדבר. השני
מסוכ היא מרכילות.

ביי מרעל, עבורך נת
 הת- זה. בשבוע חוד

פגי תשובותיך. את תכנני ואף בו חשבי
 זה. שישי ביום לך נכונה מפתיעה שה

★ ★ ★
ש בעיות״עסקים כמה ייפתרו ג׳ ביום

האחרו בחודשים מנוחתך את הטרידו
ש בתנאי אבל נים.

הרא הימים בשלושת
תש השבוע של שונים

ב מירצך מלוא קיע
:קום השכימי עמל.
פר ברא יומו, ברא
 לפני גם אבל — נסתו

מ אהבת חצהריים.
או תזכה עברו ימים

צפו־ בלתי במתנה תך
ומעניינת. ייה

★ ★ ★
 נזק לך ייגרם בעבודתך, תיזהר לא אם

מישרה. אובדן אף אולי או גדיל, כספי
ש הטיבעית העייפות

מצט בה שרוי אתה
 ת- ואתה לכך, רפת

 כדאי לא אם הרהר
 אל הכל. את לעזוב
 שי- בלי זאת תעשה

 יום מדוקדק. קול-דעת
 ל- נוח יום הוא ב׳

 לא חדשים. אהבהבים
ממחש להתלהב צריך
תפש ״הנה של בות

להק יש אזהרת. זו חיי״. אהבת את תי
זה. גורלי צעד לפני מחשבה הרבה דיש

★ ★ ★
ת. מעוניין אתה מו למנו, כזו אין בשלי  בעו
 פעם נסה השטח. לפני מתחת היא יש, ואם

ת בחייך אחת ות להיו
 מן כתוצאה הדיכאון רן.

 לא מתנה יימשך. האבל
הת בך תעורר גדולה

 שזה וחשש רגשות
 פרס. לקבל על־מנת
ת תפסיק  כזח מין להיו

לעז באחרים, שמתחשב
 היזהרי למענך. זה אזל!

ת עלולה את מאש!  להיו
שהו מעורבת , בלתי־ במ

ת את גלי באש. הקשור נעים  ן ליבך צפונו
לבלות. הרבי שתשתגעי. לפני לפסיכיאטר

★ ★ ★ 1
 1 משאלותיך סוף־סוף

ה להתגשם. מתחילות
 אליה החדשה, דירה

ל לך תגרום עברת,
 עם היחסים שיפור

לך, זוגך. בת או בן
 השבוע מצפה בן־דגים,
 מזל בן מצד הפתעה

 ציפית לא ממנו עקרב,
חיובית. פעולה לשום

 השבוע לך כדאי לתמר, אוהב אתה אם
 11 ומספר האדום, הצבע על לב לשים

 של שפע לך להביא העשוי דווקא,
 למקום מחוץ נסיעות מרנינות. הפתעות
רב. אושר בחובן צופנות אינן המגורים
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