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ה את המסמל כוכב
וה התנועה מסעות,
 בראשית נכנס שינויים
הד למזלפם. השבוע

 אי- לחייך יביא בר
 חסרת- ואווירה שקט

 את תמצא מנוחה.
 בחיפושים קשור עצמך
 מצבים תכלית. חסרי
 עשויים צפויים בלתי
והס תוכניות ולשבש לפעם, מפעם לצוף

 שלך. האינטרסים על לשמור עליך דרים.
* + *

ו ייכנסו ם אנש הרבה
 לתמונת השבוע ייצאו
 לזכות עשוי אתה חיין.

שיכני חדשים, במכרים
לחיין. חדש תוכן סו

שיי זה נפלא זמן נצל
החודש. סוף עד משך

 ההצלחות — שור בת
 האחרונות הרומנטיות

 בידידים לזלול לן גרמו
 החד״ המכריס כמו מזהירים שאינם

עימם. יחסין את מיידי באופן שפוי
* ¥ *

ישנים,
שים.

תיה השבוע בראשית
 חברה מחיי מאד נה

במשי ומטיפול ערים
 יחד קבוצתיות. מות
 להקפיד עליך זאת עם

 לקיצוניות תגיע לבל
 החברתית. בפעילותך

 ליהנות לעצמך הנח
ה בחוג ממנוחה גם

 ומעיסוקים משפחה
ו יומיומיות טרדות אינטלקטואליים.
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עלין ויהא חוזרת,

ש להיווכח, עשוי אחה
 מרץ אותו עוד לן אין
לכן בעבר. שהיה כפי
ל תארגן אם תנהג טוב

מותין את עצמן שי מ
מן מספיק שיישאר כן,  ז
ב ומרגוע■ למנוחה גם
שית מנוחה חוסר גלל
תן קוף מוכן תהיה או

כ סכום להפסיד מראש
זה. ?יצרן להתפתות לן כדאי קטן. סף

בהפסדים. שקוע עצמן את תמצא אחרת
★ ★ ★

הפני בהבנתך בטח
 לב תשים ואל מית

מוס ממקורות לעצות
 זכור לכאורה. מכים

 בדוקה בלתי שידיעה
בי להכשילן עלולה

 אריה בת אלה. מים
 מאוחר לא עדיין —

 הנפש עגמת את למנוע
 שמצפים הלב וכאב

קרת מאד, שקולה היי השבוע. בסוף לן
שלו. לפרובוקציות תגיבי ואל — רוח

★ ★ ★

א פסיכולוגית, מבחינה
 החמורות מבעיותיך חת

המ חוסר תהיה השבוע
 והאימפולסיביות נוחה
סבלנות. חוסר וכן שלן,

 ויותר -!תר נוטה את
רוח. למצבי להיתפס

 חן ימצא לא דבר שום
 את ישביע ולא בעיניך,
 תמצאי דבר ובכל רצונן,

 וסידר עבודות בו. קיימות
הסוף. עד בהן לטפל לן י

 שאינן מגרעות
כדא שונים רים 11

 כבדים, לחצים תחת נתון תהיה השבוע
 הנראה כפי תהיה שסיבתם ■מהרגיל, למעלה

 אתה העבר. מן שיצוף שלך מסויים מחדל
ל מכן כתוצאה עלול
 לחלות. ואף ברע, חוש
 לעשן. שתפסיק רצוי

יו זו תהיה לא כי אם
 או קלח, משפעת תר

 כי תרגיש קיבה, קלקול
ו מאד, קשה מחלתך
 תנסה זה תירוץ בעזרת

המו מאחריות להתחמק
חב מבחינה עליך. טלת
 שבוע זה יהיה רתית

הפ בו תחולנה לא כי אס רצון, משביע
למנוחה. הפנוי הזמן את נצל גדולות. תעות

★ ★ *
 בתוך קשים חיכוכים לך צפויים השבוע

רומנטי. רקע על לוודאי קרוב המשפחה,
ת את לרסן השתדל

 בדחף ושלוט גובותיך,
 את להשמיץ הפנימי

זרים. באוזני זוגן בת
האי החיכוך העברת

עלו כזה, לאפיק שי
העניי את לסבך לה
 עק- לצורך. שלא נים

 תכירי כאשר — רבית
ההש רב האדם את

 שתזכרי כדאי פעה,
בהת מאוד רבה במידה תלוי שעתידך
שתעשי. הראשון וברושם בפגישה נהגותך

★ ★ ★
 -ב חוזרת בלתי להזדמנות השבוע צפה

 עבודת להצעת או האישית הקאריירה תחום
 הי• שלא בתחום מפתה

 עשו־ אך כה, עד כרת
אפי בפנין לפתוח יה

 את ולהגדיל חדשים קים
 ניכר. באופן הכנסותין

 הצעה זו שתחיה יתכן
 עבודה. מקום להחלפת

ח ליטול הזמנה ואולי
ב יצירה במלאכת לק

 אנשים שני עם שיתוף
כא זו, תהיה נוספים.

 בלתי הזדמנות מור׳
 השבוע. אמצע עד מחייבת להחלטה להגיע

★ ★ ★
 על יבואו לא אותך המטרידים הלבטים

 עלול עליך המעיק גילוי אך פיתרונם,
 זאת אין להזיק. רק

ש לך שצפוי אומרת
ו מתח שכולו בוע

 ימצאו אלה עצבנות.
ב הנאות איזונם את
אינטנסי חברה חיי

ובהגב בבילויים ביים
הציבו פעילותך רת

 אם — גדי בת רית.
 לשנתן הגעת לא עוד

 עשויה את העשרים,
 משום לן, שיראה סוער, לרומן להיקלע

הנכון. ובזמנו במקומו שאינו כדבר מה,

 הראש את ולהכות באפלה לגשש הפסק
ה האנשים את לשאול תפחד אל בכותל,
 שאלות אליו קרובים

 לא דבר שום מביכות.
 את תיקח לא עם ייפתר

א ואף לידיים, היוזמה
מו ואינו יכול אינו חד
במקו זאת לעשות כן

 הבנה לגלות נסה מן.
 קרוב אדם של לבעיות

 שהבעיות ותיווכח אלין,
לפת נמנות הנוראיות

 בת בקלות. ודי רון,
 לך. המחמיא דבר לכל תאמיני אל — דלי

שלן. החמוד הראש את להפעיל הזמן הגיע
★ ★ *

קרוב, מידיד היזהר
 השבוע לנקוט העלול

 שאינך מדהים, בצעד
 הימנע לקראתו. מוכן

ו חפוזות, מהחלטות
 מכל שמור — העיקר
רוחך, קור על משמר

בת״ לריב. תיגרר ואל
ם____ י ג האה בחיי — ד

סוף״ יחולו שלן בה
 אל מצפה. את להם אשר השינויים סוף

 לך, יציעו שהחיים ממה ליהנות תהססי
 ב- מתחייב שהוא להרגיש לו תתני ואל

 שאת מה בגלל כלפייך שהיא דרך איזו
אלה. בימינו הדדי הכל למענו. עושה
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