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 תגרום ניכרת אכזבה
 אדם עם ידידות לד

 בלה מימן. שהיכרת
 בחוג השבוע סוף את

 את רסן המשפחה.
 מיר- את והפנה יעריך,

 ו־ בונות לשיגרות צן
ה ההשפעות ברוכות.

ע הלוחצות מרגיזות,
 עשויות השבוע, ליך

במלח עצמך תשקיעי לא רק אם לפוג
העולם. את תתקן אל בטחנות-רוח. מות
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 לעבודתך רצינית גישה

 ככד־ עצנזה את תוכיח
הבחי מכל מאוד, אית
ב סלולה הדרך נות.
 פעילות לרומנים, פניך

 והתחייבויות חברתית
הי לנצל דאג רגשיות.

 ולבנות זו, הזדמנות טב
 תפתח אותו בסיס לך

 אל הבאים. בשבועות
 אך השטחים.
זה. בשבוע
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 להיות תחשוש
לשמור הקפד

 בכל — נועז
בריאותך על
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 עדיין נאבק אתה אם
 או מנוגדים רגשות עם

 ואינך מנוגדות, מטרות
 לידי להגיע מסוגל

 עוד יעברו החלטה,
ש עד רבים חודשים

להי באפשרותך יהיה
 לנתח מעצבנותך, רגע

 סיבוכים ללא בעיות
 ו״לחתון״ מיותרים,

 מזמן. זאת לעשות עליך היה בו במקום
קלה. מורת״רוח לך תגרום קטנה מתנה

חאשיס

זז

*
למ אותך. אוהבת היא
 את משחקת שהיא רות

הקשוחה, של התפקיד
לך. ורק לך שייך .ליבה
לפ עתידה קלה מחלה

 סוף לקראת אותך קוד
 מיציאות הימנע השבוע.

ב־ בעיקר מהבית, רבות
לח יכול אתה ערבים. ___________

 תצא לא ואז שוב לות
 השבוע מצפה לך סרטן, בת בקלות. מזה

כלל. בלתי־צפוי ממקור לא־נורמלית הפתעה
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 לקית בה קלה, מחלה
תע השבוע, בתחילת

אח להשאיר בלי בור
ה בחיי עקבות. ריה

 משבר חל שלך אהבה
 תתגברי. עליו גם קטן.
 תדעי אם רק אבל
 פנקי להתנהג. איך

 להבין לו ותני אותו
 והיחיד האחד הוא כי

 או- לעזוב עלול עוד הוא אחרת בחייך.
וגרוע. יבש שבוע צפוי אריה, לך, ״ן.
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 ותתבונן עין תפקח אם
ובאירו באנשים היטב

אותך, הסובבים עים
 לרומן סיכויים צפויים

ה לקידום או נעים,
החבר והמעמד קריירה

 שהתחלת משא־ומתן תי.
וש מה, זמן לפני בו

הרא בשלביו לך נראה
פזיזה, כהרפתקה שונים

 מאוד. נבון כצעד השבוע להתגלות עשוי
בעתיד. גדולים רווחים יישא הוא ועוד:
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 תיוודע בסוד שומר שאתה מסויימת פרשה
 לך לגרוס ועלולה נכון, הלא לאדם השבוע
 את שתכחיש טעם אין גדולה. נפש עוגמת

 האדם כאשר העובדות
הש בפניך. אותן יטיח
אליו, אוהד להיות תדל

 זה הוא הכל, אחרי כי
הש העניין. מכל שסבל

 מעשיך את לכלכל תדל
 השבוע זהירות. ביתר

 אל לעסקים. מאוד טוב
 בביטחח לפעול תהסס

 הצלחתך —. ובמהירות
 — בת־מאזנייס מובטחת.

 לך נוטר לנאמן, אותו חושבת שאת מישהו
ממנו. היזהרי — העבר _ חשבון על טינה
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ה סוף לקראת תיכננת אותה נסיעה
תלו שאינן סיבות בגלל תידחה שבוע,

 עוד נורא. לא בך. יות
ר נסיעות לך צפויות

גדולה, עיסקה בות.
שותפים, הייתם בה
באש לפועל, תצא לא

 מעת- אם לכן, מתכם.
 להמשיך אתם יינים

בחרתם, בו במיקצוע
להתאמץ. יהיה עליכם
 הכלכלי מצבכם אחרת

 מיום רע וייעשה יילך
 השבוע לך תהיה זאת, לעומת ליום.
אהוב. משפחה מבן נחת-רוח הרבה
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 להזמנת להיענות תחששי אל — קשת בת

 לך נדמה אם גם חדש, מכר של מפתה
ב להפילך מבקש שהוא

משוכ את עוד כל פח.
 גם הוא רצונו כי נעת

ש סיבה כל. אין רצונך,
 יותר לקראתו תלכי לא

 'התמכר־ הדרך. ממחצית
 למיצוי יכולתך כמיטב

 שמתאפש־ ההנאות כל
 האחרון. בזמן לך רות
 — להמר נוהג אתה אם

ל מתאים אינו השבוע
 קרן על כספן את לשים עלול אתה כך.

ארוכים. מטיולים השבוע הימנע הצבי.
£ לד

 שיחה, בעת ממן שיתעלמו סכנה כל אין
 יש ובקולך עז, ביטוי בכוח ניחנת באשר

ובוטח. החלטי גוון
 אתה גדול קהל בפני

 אך במיוחד, מבריק
 ש- לשכוח נוטה אתה

 שניים דרושים לשיחה
שי- לבן נותן ואינך
לבטא אפשרות חתך

 גם אתה עצמו. את
 למצבי- מדי יותר נתון
ל יודע ואינן רוח,

 של בתגובותיו הבחין
המכריע הגורם למעשה, וזהו, בן־זוגן.
אלה. בימינו ומאושרים תקינים ביחסים

★ ★ ★
סי לך יעניק מתעניין אתה בו חדש נושא
 מקשרים תועלת להפיק עשוי אתה רב. פוק

 קשה מאידן, משפחתיים.
 להחלטות השבוע להגיע

ובליבן מאחר חשובות,
סות השפעות מתרוצצות

 להתייחס השתדל רות.
ו ובמידה לעובדות, רק

 כל דחה מצליח, אינן
 למועד חשובה החלטה
מ הימנע יותר. מתאים

ל שותפיך עם מריבות
 דעתו את וקבל עסקים,

ה פרוטתן את השקע עליך. הממונה של
תצליח. השבוע כי — בהימור אחרונה
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 הקרובים לאנשים תן
ה את להחליט לן

ב החשובות החלטות
עו אתה אם מקומן.

עושה או קניות רן
— פיננסיות עיסקות

 גדול סכום תישא אל
ה המצב במזומנים.

 נתון אתה בו מבין
 שבועיים תוך יעבור

אשר את שתדע בינתיים, אן שלושה,
האינטר מישמר על לעמוד עליך לפניך.

 במידה עירני תהיה לא אם שלך. סים
 אל הרבה. להפסיד עלול אתה מספקת,

החדש. ברעיונך להתחיל השבוע, תנסי,
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! לשימוש ונוחה חסכונית בשפופרת המרוכז, השמפו גם מעתה,


