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תאוחיס

 המשפחתיות בעיותיך
הש להוכיח עלולות

 כי נוספת, פעם בוע
 המשפחתי המישור

 הפגיעה הנקודה הוא
 אמצע אצלך. ביותר

 תקופה הוא השבוע
מ לפורענות מיועדת
 ה- חילוקי זו. בחינה
עלו במשפחה דיעות

 כה לדרגה אלה בימים להגיע לים
כעת. אותן לפתור תנסה שלא חמורה

* ¥ *

או הרומנטית האפיזודה
מן, לא התחלת תה מז

שובה אינה ש כמו ח
 זו הכל בסך לך. נדמה

 שבעוד חולפת, הרפתקה
תישכח. חודשים כמה
 כאב מעצמך למנוע כדי
 כבר נסי מיותר, לב

 הרך את להפוך עתה
תוכ ממנה לידידות, מן

מן להינות לי ש מהאהבה מאשר יותר רב ז
עמו. כנה להיות תשתדלי פתאום. התלקחה

¥ * *

עבו במקום ידידים
 החברתי, ובחוגך דתך,
בצו ידידותיים יהיו

במ רגילה בלתי רה
 הבאים. השבועות שך

 לקראתם ללכת עליך
 הדרך, ממחצית יותר
 בידידותם לזכות כדי

כו לה. ראוי ולהיות
 יקבל שבך היצירה שר

ומח השבוע, באמצע מבורכת דחיפה
ביותר. ובהירה צלולה תהיה שבתך

 עומדת השבוע ראשית
 חברה חיי של בסימן

ל עתיד אתה נעימים.
 משמש הבית כי היווכח

ל וחמים נעים בסיס
 תמצא ובו פעילותך,

ש״ כדאי ועניין. חברה
שפחתך קצת תתרכז  במ

 כמו מזמנך, לה ותקדיש
ה־ מאמצע לה. שמגיע

ת לך תהיינה ואילך השבוע  אחדות הזדמנויו
מצבך. את ולשפר הכנסותיך, את להגדיל

★ ★ ★

 יכסו סוערים עננים
 השבוע סוף לקראת

 שלך. האהבה חיי את
 — נשוי אתה אם

 סוערת מריבה תפרוץ
 אם אשתך. לבין בינך

תעמ — חברה לך יש
 את, גם פירוד. לפני דו

תלק לא אריה, בת
 את דבש. השבוע קי

 מאדם ממושכת לתקופה להיפרד עלולה
מזל. לך יביא שבע מספר מאוד. קרוב

* * *
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 תבלה בו סגור מקום
ת שבועו יאפ הקרובים, ב

 ולעשות לחשוב לך שר
 השגיך של מסכם מאזן

ש המסקנות עתה. עד
ה ממאזן תסיק יאפש ז

 יותר להצליח לך רו
ל־ הקרובים בשטחים

 להצלחה ולהגיע ליבך,
שור המקווה המק במי

 והלחמי תיכנעי אל — בתולה בת צועי.
אבוד. נראה שהענין למרות שלך, על

ווולה1
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מאזניים
 ־ בספטמבר 2;

באוקטובר 22

 כך, כדי עד בעיניך מסולפת המציאות
 דורשים כולם שלא להבין מסוגל שאינך

 בלתי ממצב לצאת היחידה הדרך רעתך. את
אי לתת היא זה, נסבל

ת, אחד באדם מון  לפחו
ה אותם את לו ולספר
ש נזהר שאתה דברים

אז עד לאיש. לספר לא
ך את רסן — תי  תגובו

 תסחוף ואל המתפרצות
 ש־ ,למריבות עצמך את

הן תי  אלא אינן סיבו
 המזל מספר דמיונך. פרי
שבוע שלך הוזז — ה
 ארוכים לטיולים השבוע צאי עשרה. חמש

 חשובה. פגישה שם לך מחכה לעיר. מחוץ
* * *

ה ברוב ומהנה נעים שבוע לך צפוי
 שלך ביותר המוצלח והיום שטחים,

שי יום להיות עשוי
 בזהירות תכנן שי.
 זוגך בת עם פגישה כל

 כדי רווק) אתה (אם
 את האירוע מן להפיק

 הפגישה ההנאה. מירב
שגרתית, בלתי תהיה
 מפגי- לחלוטין ושונה

ו הרגילות, שותיכם
 חוויה לשניכם תגרום
זאת עם נשכחת. בלתי

 והילחם למצפונך בניגוד תנהג אל —
צודקים. לך הנראים הדברים על

★ ★ ★
 לב שים השבוע. ללקות עלולה בריאותך

ם לכל אפי תזניח ואל רגיל, בלתי סימפטו
 אתה שיניים. כאב לו

מרץ מזי יותר מקדיש
ו לאחרים, ותשומת־לב

ך את מזניח תי  שלך. בעיו
מן הגיע  חש־ לעשות הז

 אס ולבדוק בון־נפש,
ת יחס ה־ יוצא המסירו

ל־
ב־
גם

פן  מגלה שאתה דו
 לך משתלם ידידיך

שהי  ולו דרך, איזו
 ההנאה רק זו תהיה

 ממעשיך. שואב שאתה
ט לאחרים תניח להחלי

קשת
■£££113831

ת, נהג רו  ואל בזהי
בשבילך. החלטות
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★ ★ ★
ו ענייו, וחסר שיגרתי שבוע לך צפוי
דו יוצא משהו בו שיקרה להניח קשה

עצ יהיה זוגך בן פן.
מת יותר ונרגז בני

 שת- הראוי ומן מיד,
ו מעט, אותו פנקי

 אותו לפצות תשתדלי
ש כלשהו עוול על

אח בגלל לו נגרם
ו חמישי בימים רים.
לס עלול אתה שישי

 לקויה מבריאות בול
 טובה לא והרגשה

 גופניים, מאמצים בגלל לוודאי קרוב —
שלושה. יומיים תוך תשתפר הרגשתך אך

★ ★ ★
לעיסקנת תשומת־לב יותר שתקדיש כדאי

 היטב בדוק עסוק. אתה בהן הפיננסיות
 אותה ושקול הצעת כל

 למרות שתחליט. לפני
ע־ בינתיים זו שתהיה  נ

אתה למדי, כללית ייה
 כמה בעוד לגלות עשוי

עכ טיפולך כי חדשים
 רבים דברים שינה שיו

 שני יום חייך. באורך
במ ומוצלח נוח יהיה
אח עם במגעיך יוחד
שור אם רים, ה במי

שור ואם חברתי,  לך ויגרום המיקצועי במי
מאד. רבה רוחנית והנאה רוח נחת תמיד

* * *

 של הראשונה המחצית
למיש תתנהל השבוע

במישור בעיקר רין,
ה וההרגשה החברתי,

 תהיה שלך כללית
ופעי הצלחה הרגשת

 במחצית סוערת. לות
 השבוע של השניה

להיתקל עלול אתה
צפוי, בלתי במכשול

ממפרשיך. האוויר כל את שיוציא
ב יהיה המכשול שרקע לוודאי קרוב

תי מטנו וכתוצאה המשפחתי, מישור
 את שתכבול גדולה, הבנה אי ווצר
סיבוכים. ותיצור רב זמן למשך ידיך
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