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ה ריבו נו בז■

1דור1ד3זבזו1 ודג בדונו■ לחטיג

מתר ילד דישו א בגלל■
 כבר זוגן. בן ממך חק

 בשלב נמצא הוא עמה
 אחרי חיפושים של

 לא אם אחר. מישהו
א יחסך את תשני

 — דרסטית בצורה ליו
 תצטערי ואת יברח,

ש ממה יותר כך על
ב ה הצבה לך. נדמה

 חשוב דבר היא עסקים
 לך. נדמה שכרגע למרות בחיים, הכל

* + *
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לא היא אך

משתלם שזה רואת את
 להיות כזי קצת לסבול

לט תמשיכי יפה? יותר
תאבדי ואל בעצמך פל
ל השתדלי המרץ. את

המ גברים בחברת צאת
 יותר בלא ממך בוגרים
 ן־- שור בן שנים. מעשר
 הזמן כל לחשוב תפסיק

 הכל כספיות. בעיות סל
למרות — ביותר הטוב הצד על יסתדר

מעיסקות. הימנע להימשך. עלול ל3ש3ש
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 תשמיץ אל שלו■
יגיעו דבריך כי

 הנפש חשבונות
 לא שקוע אתה

 מעמדך את לשפר לך
 הקדש ובעבודה. בחברה
 תשומת־לב לידידיך
 בחב אליהם התייחס

 לך יחזירו ואז בות,
עצ את תיקח אל דומה.

 ברצינות,, מדי יותר מך
 את לעשות לומן ותן

 גבם,, מאחורי חבריך את
לאוזניהם, דבר של בסופו

בהנד
יעזרו

ו

יחס

מאזניים
ר 2( ב מ ט פ ס  - ב

ר 22 ב טו ק או ב
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מח תאומים בני לכם

 ביותר. נעים שבוע כה
 הקליפה, מתוך צאו

 הכל לשמור והפסיקו
 ייפתרו השבוע כפרים.
 ביהוד רבות. בעיות
 אלת הכלכלי. בשטח

אח מחזרת האהבה
 תמצאי סוף־סוף ריך,
תה אל בו״זוגך. את

או שתפי שהוא. כמו אותו קבלי ססי.
ביציאות. תרבה אל חוויותייך. בכל תו

$ 6

המש למריבות האשמת
נעו האחרונות פחתיות

לש לא נסה בך. רק צה
הי האדם שאינך כוח
יו ולגלות בעולם, חידי

 אר לזולתך. הבנה תר
להתק־ ברצינות תתיחס

הקרוביג* של הזעם פרת
היטב, הקשב אלא אליך׳

 לומר להם שיש למה
 — בת־מרטן בעצמם. ושולטים שקטים כשהם

חברתך, של לעסקיה אפך את תתחבי אל

* ★ ★

 התיי- יכול, אתה אם
 כאל זה לשבוע חס

ו רגיעה של תקופה
 : בת״אריה חופשה.
 הנר- אדם עם פגישה

 ראשון, ממבט לך, איי
 תג- במיקצת, כחשוד

 ב- המתח. את ביר
 יעבור. זה הבא שנוע

 ואל ללב תקחי אל
 יתכן ה׳, ביום לנסוע חשבת אם תדאגי.

הפעם. עיקש להיות לא נסה שתתאכזב.

* * *
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 עצמך, על שהבאת בצרות !.נחרים תאשים אל
 הגיע מהן. לצאת נדי מצריך מה ותעשה

 זה היופי — בת־מאזניים שיתתקגרי, הזמן
 לדאוג וולמקום הכיל, לא

 — החיצונית. להוטעתך
 ספר. פעס שוזקראי כדאי
לח שייכנס ותיק ידיז
 עימו יביא —ן שוב ייך

החבר במעמדך תויפור
 להצלחה תחני אל תי.

 את ■לך לסובב הצפויה
 מוסיקה קצת הראש.

״ה לך. תועיל קלאסית
 תינו שלך הנוצץ״ חוג
 לגלות עלולה את אכזבה. לך ויגרום מזויף

מידיד״ך. נמה של האמיתיים פרצופיהם את
* * *

 בלתי בצורה מוצלח שבוע לך מחכה
ה את נצל רומנטיות. לפרשיות רגילה

 מהצלחתך והפק רגע,
 אל ההנאה. כל את

ב בהתחשבות תגזים
ל תן הזולת. רגשות

ו לעצמם לדאוג הם
 לה הנח חיים. עשה

 ולהיזכר קצת, לקנא
אתה. מציאה איזו

 ידידות — בתיעקרב
 השבוע תתפתח ישנה

ב שתהיה לאהבה,
 אל אך אמנם, צדדית, חד תחילתה

תצליחי. לבטח דבר של בסופו — יאוש

 הרגי תגזימי. אל אבל לאהבה. טוב טבוע
המש במישור הפיתגם, כדברי ונוחי, טורקי
ב שיגרתי. שבוע פחתי:

 כרגיל. הצלחה עבודה:
 אל לב בטוב חתנהגי

יש זה מקרובייך, אחד
תנ אל בעתיד. לך תלם

 מ־ עצמך על לנפות סה
 תעשה ואל אמצי־יתר

 של שבוע זהו שטויות.
 על היטב הקפידי רגיעה.
עלו את החיצוני, מראך

ש למצבים להיקלע לה
 השתדלי הראשוני. לרושם חשיבות יש בהם

חוץ. בלפי ושלוות רוח קור על לשמור
* * 4־

 עם המתוחים ליחסים תיתן אל סבלנות.
 או־טו- — אותך לדכא אליך קרוכ אדם

יסתדר. הכל — טו
 בשטח חדשה היפרות
תס לעבודתך הקרוב

למ להתקדם. לך ייע
תזלזל אל זאת רות

ובמיו ישנים, בידידים
יש בידידות לא חד

 לאופי לב שים נות.
החיצו להופעה ולא
הרומנטי, בשטח נית.
העצמ יום אחרי רק

ב נחפזים מצעדים להיזהר עליך אות.
בשיקול־הדעת. תלוי גורלך כי זה, שטח

★ ★ ★
בפח, ליפול יכול אתה בו הזמן עכשיו

וה החברתיים הקשרים על תשמור לא אם
תש ולא שלן עסקיים

ה כל פעמים אלף קול ,
 יום בידיך. הנופלת צעח '

 התנגשויות יום הוא א'
ו היה כספיות. ובעיות ,

 פגישה זה. ביום וזיר
 — בת־דלי שלן, מקרית
 קבע. של לרומן הופכת

ח מכתבים תכתבי אל
_____________ הבא, ,ה ביום שובים

 למספר בביתך הסתגרי
 זה ידידים, עם פגישות מכל והימנעי ימים

במעשייך. מצידם מחודשת להתעניינות ■יגרום

★ ☆

מעלה, אינה פזיזות
 אינה הססנות״יתר אך

נג אם ממנה. טובה
ע להחליט, עליך זר

תי אחרת זאת, שה
הצד משני קרח שאר
שהחלטת, ברגע דים.

 תשו- כל את הקדש
יכול ואת מת-ליבך

 את להוציא כדי תך
ה יקטן בטחונך חוסר לפועל. החלטתך

 ממקור ולבבי וחם יחס בעקבות שבוע,
ה קינאתו את תעוררי אל צפוי. בלתי

 מראש לצפות מסוגלת אינך כי שבוע,
לנקוט. עלול שהוא הצעדים הם ;מה
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