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 גלמי תורפה נקודת
להתג עלולה אפויה

 בריאותן■, במצב לות
הנפ שהמתח מאחר

מש שרוי אתה בו שי
 מצבך על לרעה פיע

ל לא השתדל הגופני.
ב מדי יותר הרהר
 אל מעורפלות. בעיות
ו ארוחות אל תפסח

 קבע לך. הנחוצה המנוחה על תוותר אל
 רב. עיסוק הכולל קפדני, יום סדר לעצמך

* * ♦

הסי והולכים מתרבים
 עומד שאתה לכך, מנים
שוב מפנה בפני ד ח  בו

אי קרוב יין.  שאתה לחז
בכך, חש כבר עצמך

 המפנה כי מנחש ואפילו
ב ויורגש לטובה יהיה
שור עיקר הכספי. במי

ברור לא עדיין — אך _____
ך די  יבוא מנין הצוו

 זה שדבר רבים סיכויים קיימים
מן תוך לך ביותר. הקרוב הז
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ב להפוך מנסה אתה
ב הנמצא אדם כל כוח

פח־ לסטומטם. חברתך
ה בטחונך וחוסר דיך

ן מתירים אינם עצמי  ל
 להפוך מבלי אדם לחבב
ת אותו מן, לנחו  כפי מ

עומ אנשים לן. שנדמה
ת כוונותיך, על דים ונו
 על להם לעלות לן נים

ת טוב־לב בגלל הראש, שבו  שאינן והתח
זו. נפסדת בדרן לנהוג תפסיק לה. ראוי

★ ★ ★

 בתקופה נמצא אתה
 אצלך נעשה הכל בה

דא אל אך באיטיות.
 שלפניך השבוע גה,

 ו־ חיים מלא יהיה
מב גם אותך ירענן
גו וגם נפשית חינה
 שתפריש כדאי פנית.

ק כסף סכום הצידה
כי מתנות, לקניית טן

אתה אותן. לתת סיבות לך יהיו בקרוב
הקרוב. בעתיד כספיים לקשיים צפוי

¥ * *

שבוע הדגש  על יושם ה
מנ הכספי השטח והרו

שתה לוודאי קרוב טי.
הקשו הוצאות לן יינה
ת רות עו בתי או בנסי

שן. של קונים יתכן, רכו
שה מסויימת, מבחינה

באכזבה. יתחיל שבוע
 בצורך מקורה האכזבה
 מחדש ולארגן לשנות

ת תוכניות  אין קשות. עמלת עליהן מוכנו
כספי. הפסד לך שייגרם הנמנע מן זה
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 שהחלטת ההחלטה
 לביצוע, מאוד קשה

 ניתוק הכרחית. אן
 אליהם וחזרה קשרים

 תועלת. שום יביאו לא
 ש־ תנאים ליצור נסה

ב לעמוד עליך ייקלו
 נמנע. הבלתי משבר

 אחרת, לעיר עביר
 עבודה. מקום החליף

 ל־ סע — זאת לן מאפשר מצבך אם
איש. עם בעיותין על תתייעץ אל חו״ל.

קשת
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שהרחי לאנשים או רחוק, למקום געגועים
תן להעסיק עשויים לנסוע, קו שך או  במ

 אט השבוע. ימי רוב
 הגעגועים יתחלפו אט

לנ לך שיינתן בתקווה
תו לביקור סוע מ באו
 הזיו־ את המעסיק קום
 מהם לברר נסה תין.

 תיקווה להפוך הסיכויים
 אל ממשית. לעובדה זו

מן תניח ל לשקוע לעצ
און של מצב כ  נפשי ז

כן כי ואדישות,  אתה ב
 התלויים לאלה אלא לעצמן, רק לא מזיק

ידידים. לדברי לב תשומת הקדש בך.
¥ * *

 המטרידה הדוחקת הכספית הבעיה
מה דבר בעזרת השבוע תיפתר אותן,

ששה. במספר הקשור
שטי־ גדולות תקוות

 החודשים במשך פחת
ל עלולות האחרונים,

כה השבוע התגלות
עצ אשליה או זיה

תהיה האכזבה מית.
תש לא אם גדולה,

סוף סוף לראות כיל
באור המציאות את

 כי להבין עליך נכון.
 מסורים לידידים בעיניך שנחשבו אנשים

מאמצים. למענך לעשות מוכנים אינם
★ ★ ★

שאתה כפי הענינים, במרכז אינו מקומך
שבים כי ואם בשוליים, אלא סבור,  מתח

תיך תן, ומכבדים בדיעו  או
ש המאמצים יביאו לא

ה לקידום עושה אתה
 למצוא השתדל מקווה.
 שיגרתית בעבודה נחמה

ח מוגברת, פו היח ובטי
ך ההדדיים סים ה בתו

חן מצב משפחה. ע רו
ני במידה להשתפר שוי
ם כרת מיי האחרו ביו
 בגלל השבוע, של נים

או באדם הקשורה מאוד משמחת בשורה
לך. לעזור מעונין הוא אוהב. אתה תו

* * ★
 הרומנטי, במישור לגדולות תצפה אל
 צפויה הבא. בשבוע לא ואף השבוע, לא

 מסויימת נסיגה אף
זוגך. בן עם ביחסיך

א לדברים תניח אל
 רוחך את להעכיר לה

המו את לן ולהוריד
 הזמן אין אמנם ראל.

 הוא אך לאהבה, נוח
 חיי לאירגון מצוין
שב פעילים, חברה

 להכיר תוכל מסגרתם
ו עמדה בעלי אנשים

 שלך. הקאריירה בקידום שיעזרו השפעה,
רבה. הנאה השבוע לן יביאו ילדים

★ ★
ת בעיקר הישר, שכלך על סמוך  במחצי

שתול השבוע. של הראשונה  יותר להיות ה
הדב את ולבחון מעשי

ת רים  מבלי שהם, כמו
ת בהילה לעטפם  דמיוני
מיים ורודה. האחרו ביו

ש השבוע של נים  תחו
 לדברים יותר חזק קשר

 שיה־ה אפשר רחוקים.
 משפחה, בן מכר, זה
הנמ ותיקה, ידידה או
 את הדק ממך. רחוק צא

שרין  תוך החברתיים ק
 שבאישיותך. האינטלקטואלי הצד הדגשת

עבורן. לבילויים נפלא שבוע זהו

* * *

 לא התפתחויות שתי
 עלולות ביותר נעימות

ראשית, השבוע. לחול
שו מאורעות צפויים

ו אותך שירגיזו נים
 מבחינה לך יפריעו
תו לא שנית, רגשית.

 מזלך על לסמוך כל
מ כלכלית, מבחינה

הו לך שצפויה כיוון
 מצד צפויה. ובלתי כבדה כספית צאה
 חברתית, בהצלחה פיצוי תמצא — שני

 השבוע. של הראשונה במחצית בעיקר
אח להיסחף לא השתדלי — דגים בת
כלום. מאחוריו שאין חיצוני זוהר רי
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