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 של הראשונים בימים
 עליך יהיה השבוע
 עדינה בעיה לפתור

 המשפחתי במישור
 להניח יש אינטימי.

ב כרוך יהיה שהדבר
 הימים רבה. עצבנות

ב יעמדו האחרונים
 התחדשות, של סימן

ני ושיפור התקדמות
 חייך קצב בי תרגיש השטחים. בכל כר

 ניכרת. ובהתמדה בהדרגה וגובר הולך
¥ * *

 על עליך שייכפו אתגרים
 אותך יאלצו אחרים, ידי

ת עם להתמודד ו־ בעיו
יכולתך, כמיטב לפתרן

 מעמדך על לשמור כדי
ת והישגיך. כו ת־ בז חי

 וגוברת ההולכת יותך
ב להשקיע עשוי אתה

 כל את אלה מאמצים
שתמ עד הנפשי, כוחך

 — שור בת לעצמך. שהצבת היעדים את צא
החברתי. בשטח הצלחה של שבוע עבורך
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גור של נדיר שילוב
 לך יסייע אחדים מים

ו קשיים על להתגבר
 זמן לפני שרק בעיות,

 כלתי לך נראו קצר
לעבו חברים נמנעים.

 טוב, רצון יגלו דה
 יכולתם במיטב ויעשו

 לעזר. לך להיות בדי
,ב שיצוץ חדש רעיון

 אותך ויזכה מבורכים, פירות יישא מוחך,
רשמיים. גורמים מצד ובהערכה בהוקרה
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ו משפחה, בני ידידים,
ה ייצאו מכרים סתם

 לעזור כדי מעורם שבוע
תייצבו לך  לימינך וי

 לא הם הזדמנות. בכל
נבו עצות ממך ימנעו

 אך ממשית, ועזרה נות
 לך יעזרו אלה כל אם

 אתה בו מהמשבר לצאת
תון ב תלוי הדבר — נ

תג — סרטן בת רצונן. ובכוח רוחך קור
המכנסיים. את לובש שהוא להרגיש לו

* ★ ★

 ל- לאמץ תתפתה אל
 חדשים רעיונות עצמך
 מבלי לכאורה, ויפים
 מה תחילה לבדוק

הצי מאחורי מסתתר
מטר ומה הנוצץ, פוי
הו של האמיתית תם

 יסוד הרעיונות. גי
תפ שימלא הפתעה

 במהלכין חשיב קיד
 מענין. מקרים צירוף לך יזמן הקרובים,

אישיותן. את בפניו תבטלי אל אריה, בת
* * ♦

ה די אמיץ תהיה אם
 כמה להציג כדי צורך

ת שאלות  באוזני נוקבו
בון, האדם  לך יתגלו הנ

ת מות, עובדו ש מדהי
 רבה לתועלת לן תהיינה

שור  בת המקצועי. במי
ההת כושר — בתולה
 שגילית המעולה אפקות

 לשאת יתחיל לאחרונה,
ה את אמיץ בקשר אלין
מזמן. זה מעונינת את

. 1סו!11

 - ביוני 2ז
ביולי 20

1הוווו!
ט ס ו ג או  - נ

ר ב מ ס פ ס ב
1 22 

22

1זאזנ״ו]
ר ב מ ט פ ס  - ב

ר ; ב טו ק או ב
23

22

 בשביל לעבודה, חבריך עם לריב תפסיק
ה הבעיה ? מועיל זה ומה כדאי זה מה

תן מטרידה ה תזכה או
 ולהסבר. לתשובה שבוע
ב מוצא שאתה המרץ
 לן יעזור פתאום, עצמך

ת כמה לפתור מהבעיו
תן. המטרידות המ או

 הקרוב לאדם לסייע שך
ה מהמצב לצאת אלין
 בת נתון. הוא בו קשה

ה את נצלי — מאזניים
ה בחיי היחסית רגיעה
ת לשיפורים שלך חברה שיו ובמראה באי

פוח קצת החיצוני. לך. יזיק לא עצמי טי
* * *

 אפילו דעותיו על לעמוד תחשוש אל
 את הסבר מעלה. ורם חשוב אדם מול

ה על וסמוך עמדתך
ה אחרים. של בנתם

 מצפה אתה לו רגע
 ותהיה השבוע, יגיע

או לנצל הזדמנות לך
ש בתנאי לטובתן, תו

 צלילות על תשמור
 בושר ועל מחשבתך

 בת גו. שנחנת הניתוח
 תדביקי אל — עקרב

 התבונות בל את לו
חלו בגבר למצוא מבקשת שאת הטובות
שהוא. כמות מוצלח די היא מותיך,
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ת של נדיר צירוף מיו  ומצב אופטי
כן יגרום טוב,  הקרובים שהימים ל

ת אחת המאוש התקופו
תר רות ת ביו  זו במחצי
ה השנה. של מן ז ל הז

סין מכל התנער סו ו הי
קיו, ב ולהתקדם פקפו

ם צעדים חי  לקראת בטו
 לעצמך. שהצבת המטרה
 ל־ כולם ההצלחה סיכויי
דן, הפעם תחמיץ ואם צי

ת את ן תהיה ההזדמנו ________________ל
 את להאשים טובה סיבה
מן במשך עצמך  לבצע תהסס טל רב. ז

ת כל את מו שי בעבר. לעצמן שחצבת המ

★ ★ ★
אפש בלתי משימות בפניך מציב אתה
ב לשבת תירוץ לך שיהיה כדי ריות,

 כ- לעשות ולא שקט
לעצ תציב אם בלום.

ריאליות, מטרות מך
ל שתוכל סיכויים יש

בק מהן לכמה הגיע
ל הכוכבים כי רוב,

— גדי בת טובתך.
רו הצלחה לן צפויה
 לא כה שעד מנטית
 לחלום אפילו העזת
מו להיות כדי עליה,

ני ואת חיצוניותן את שפרי לה בנה
טבעית. היי — מכל שחשוב ומה מוסיו,

מן זה תן את קמעה להאיט הז מו קד ת ה ה
ה את מחדש ולבחון והמאומצת, מהירה

וה המטרות, תכניות,
למס תגיע אם אמצעים.

שי טעון משהו כי קנה
 לעשות תהסס אל נוי,

תו  בעלי אנשים מיד. או
 יש אשר והשפעה, עמדה
ק שתהיה להניח קו ל ז

דן יתייצבו עזרתם,  לצי
פן בל קשיים מלא. באו

ם תי ר צפויי שו ה במי
ן יעוררו משפחתי דא ב

מת גה  היה הריב — דלי בת מאד. מוגז
במחדלין. אחריםתאשימי אל באשמתך.

 ויקשור פרי,
שבקרבתו אדם
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 שורה בפני ניצב אתה
ו אתגרים של ארוכה
 לבוא החייבות בעיות,

דיחוי. ללא פתרונן על
מ שתדע הראוי מן

 מצוייד אתה בי ראש
 והכישורים הבלים בכל

ה מהם נהנה שאתה
 להתמודדות דרושים
ה רוב עם מוצלחת

 זאת, תעשה לא שאם בן הללו, בעיות
ידי חוג עצמן. את אלא תאשים אל
תה הקרובים, בימים להתרחב עשוי דיך
 שינויים רחוק, לטווח עמו שיביא ליך

המשפחתיים. חייך באורח דרסטיים
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