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וצע פזיזות החלטות
הג שיקול ללא דים
 לסבך עלולים יוני

 עם במריבות אותך
אנ עם או מקורביך,

ה ברצונם אשר שים
הש תלוי. אתה טוב
להת הדבר עלול בוע

 במריבות בעיקר בטא
המשפ בתחום מרות

 פחות ולהיות מעט לוותר תדע אם חה.
טוב. בכי להסתיים הכל עשוי קשוח,

* * *

 עלולים כספיים קשיים
 דאגותיך בראש לעמוד
מ הימנע זה. בשבוע
 מותרות דברי לרכוש

 של הראשונה במחצית
הח את הדק השבוע.

 שקשור מה בכל גורה
 שאתה ייתכן לבילויים.

 בעזרתם תקוות תולה
מקורביך, של המיידית

 זקוק אתה שווא. תיקוות אלא זו אין אך
 המכשולים. על להתגבר כדי עצמך לעזרת
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ויו יחזור ותיק ידיד
א חייך, בתמונת פיע
ש נפגשתם שלא חרי
ל קרוב רבות. נים

 אחד זה שיהיה ודאי
 המשמחים האירועים

השנה במשך ביותר
תפיח הופעתי כולה.
ו בחייך, חדש עניין

ביני היחסים כי אם
 שהיו מה להיות לעולם ישובו לא כם

מכך. תועלת לך תצמח זאת בכל בעבר,
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 שתס- רצוי זו בתקופה

 שיקוליהם על יותר מוך
על ופחות אחרים של

ו מאחר שלך, שיקולך
ר שלו השיפוט כוח
בשיאו. מלהימצא חוק
תפ למלא עשוי הים
ב במעשיך, נכבד קחי

 השניה במחצית עיקר
שי ייתכן השבוע. של

זח שיהיה יתכן לחו״ל. הפלגה זו תהיה
מקצועו. הוא שהים אדם עם הדוק מגע

★ ★ ★

| של השנייה במחצית
 לפרוץ עלולים השבוע
בינך דיעות חילוקי

ה בני־משפחה, לבין
ל עקרונית מתנגדים
 מגלה. שאתה עצמאות

 ואל יותר, תקיף היה
ה הפעם כי תוותר,

 אתה אם איתך. צדק
ש לך צפוי — אמן
 עוסק אתה אם ויצירה. סיפוק מלא בוע

פזיזות. מהחלטות הזהר — במסחר
★ ★ ★

ורעיו מביכים תנאים
ע יעיקו מוטעים נות
 החברתי במישור ליך
 במחצית הרומנטי, או

השבוע. של הראשונה
 פי על לפעול נכונותך
 .אחד אדם של עצותיו
מן אינו שדוקא בלבד,

ב הגדולים המבינים ____________
 בד האמורים, שטחים

תיו עם בבד שדו  כלפי מבוססים הבלתי ח
באי־נעימות. אותך מעמידים קרוב, ידיד
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בג בסכנה, השבוע לעמוד עלולה יוקרתך
 עם הבנה באי שמקורו אישי כשלון לל

 וסובלני סבלני להיות השתדל קרוב. אדם
ו אחרים, כלפי יותר

 עלבונות מהטחת הימנע
 משוכנע אתה אם גם

בעי עוול. לך שנעשה
 רגשותיך את רטן קר

 וגלח המשפחה, בחוג
בי לבני לסלוח נכונות

 קטנים. משגים על תך
 סמוך הכספי במישור

 של ותבונתו עצתו על
עצ את שהוכיח ידיד,

 עד טובים יחסים מאזניים: בת בעבר. מו
שתפגשי. וותיק ידיד עם יתפתחו להפתיע

★ ★ *
 הקריירה בתחום סיכויים של נכון ניצול

החבר הקשרים עם בשילוב האישית,
קשרת, זה שאך תיים
השבוע להביאך עשוי

מאד, חיובי למפנה
מזה. למעלה לא אם

 כי לזכור, רק עליך
מי הן וענווה צניעות

למפ ההכרחיות דות
גילוי וכל האמור, נה
ב וזלזול יוהרה של

לקלקל רק עלול זולת
תנאי סיכוייך. את

 — מישנית חשיבות בעל כי אם נוסף,
פיך. ובמוצא בעצגיך מוחלטת שליטה

★ ★ ★
לאח לגלות שהתחלת החברתית הפעילות

 ערכי רבה. תועלת לך ותביא תימשך, רונה
שת או מסיבה בביתך

קרו של רב לקהל יים
 המסיבה הצלחת אים.

ה ביחסך לא מותנית
א האורחים, אל אישי

 הכסף סכומי בגובה לא
 להשקיע מוכן שאתה

 הסימנים כל באירוע.
ההצ סכויי כי מראים

הש כל הופכים לחה
 לכדאית כספית קעה
זה יהיה קשת: בת ארוך. לטווח מאד

הרומנטי. בתחום באירועים מלא שבוע

★ ★ ★

ל ייפלו השבוע של הראשונה במחצית
ליי חוזרות בלתי הזדמנויות כמה ידיך

 במישור הבנה אי שב
תב ולגבש המשפחתי,

יו וטובה סופית נית
ב שעלו מאלה תר,

ה את כה. עד מוחך
ב החשובות הכרעות

 ליומיים השאר יותר
 יגיעו בהם האחרונים,

 הגיונך שיפוטך, כושר
 תהיה לשיא. ורגישותך

 את לנתח אז מסוגל
 ולהגיע צלולה בדיעה שלפניך מה בל

מאד. ומועילות אובייקטיביות למסקנות
★ ★ ★

 במצבים להתקל עלול אתה השבוע באמצע
 את לגייס אותך שיאלצו נעימים, בלתי

־־־״י־ תז־ אם בהם. שנחנת
 א־־הנעי־ סיבת כי כור
שהס בעייה היא מות
 אדם, של מידיעתו תרת

 הכל לדעת זכאי שהיה
 יקשה לא זה, בשטח

 המצב מן להיחלץ עליך
 ומבלי ■אלגנטית, בצורה

 ״פגע העצמי שכבודך
 דלי: בת לצורך. שלא

טי בה המבריקה הדרך
 מחכה את לה להתקדמות תביא בבעיה פלת

לכשלון. תגרום אשר ראש מקלות הזהרי
★ ★ ★

והר העצמי, שיפוטך
הטבו הנדירה גישות

 לסייע עשויים בך, עה
מ להיחלץ השבוע לך

 בו דחוק, כספי מצב
 כמה מזה שרוי אתה

ש מסיבות שבועות,
בך. תלויות בולן לא

 שתוכל בבל הסתייע
 ובמב- העבר, בנסיון

האח בזמן לחוגך שנקלעו חדשים רים
 גורמים שני של צירופם כי תיווכח רון.

לעו רחב שער בפניך לפתוח עשוי אלה
 אפילו העזת לא כה שעד חברתי, לם

רוח. נחת לך יביא מכתב עליו. לחלום
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 הגלויה: נגל־גבי ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
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