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תאוחיס

 סוער שבוע לך מחכה
 הבחינות. מכל כיותר
 בתוקף להילחם עליך

באימ לנהוג בנטייתך
 המצב בי פולסיביות,

 אם קור״רוח. ידרוש
לס לרגשותיך תניח
הד עלול אותך, חוף
 בקאריירה לפגוע בר

 ל־ היקר ובעניין שלך
 ביקורת הדורשת תקופה זו מאוד. ליבך

 לפנות תחסם ואל פעולותיך, על מתמדת
 בטובתך. הרוצה קרוב לאדם כך לשם

★ ★ ★

ו באלגנטיות כנימוס,
ב מסוגלת את כשקם,
 החייס את למרר החלט
אותך. הסובבים לאלה
 זאת תעשי שלא מוטב
 את קחי השבוע. דווקא

ל וצאו בני־משפחתך
תוכ הטבע. בחיק טיול

 להגשמה יזכו ניותיו
 תשמור רק אס מלאה

 תסת־ אל התרגשות. בשעת קור־רוחך על
 לכך. בנוי אינך ומטורפת, קלה באהבה בך

★ ★ ★

 לנער שאיפה בך יש
 שנטלת התחייבויות

בעק וללכת עצמך על
 קרוב. ידיד של בותיו

 בך עמד לא היום עד
 זאת, לעשות האומץ
ה בי תיווכח ואתה
 המוצע החדש כיוון

סי בפני מעמידך לך
 להצליח רבים כויים

הר להקריב עליך יהיה היצירה. משטחי
הסי כל אך זו, להצלחה להגיע כדי בה

 בהחלט. בדאי הקורבן בי מראים מנים
★ ★ ★

 ד׳/חזז
<י?

 של השנייה במחצית
 בחייך צפוייס השבוע

ולאו־ ׳שינויים, כמה
ב שמור לטובה. דווקא

בריאותך, על קפדנות
 להיות עלולה היא כי

ב שתיפגע הראשונה
אלה. רגישים ימים
 שסיבותיו פנימי, דחף
 לך ברורות תהיינה לא

 מרץ, הרבה לבזבז אותך ידרבן צרכן, די
 בחשיבותם. מישניים עניינים על וכוח זמן

★ ★ ★

לב של שבוע לפניך
 וחוסר נפשיים טים

בפ שמקורם ביטחון,
ש מסויימת, גישה

 אל שבוע. לפני אירעה
לה עצמך את תאלץ

 כלשהי, להחלטה גיע
 דעה להביע אפילו או

 אותך לחייב העלולה
 הם הסיכויים בעתיד.

 הדברים את לראות מצידך נסיון שכל
 י— בכובד-ראש אותם ולשקול בחוויתם

 להמר. לא —השבוע לכישלון. מראש נדון
★ ★ ★

הש שזה- הוא הרושם
 עד בתולות, שלכם בוע
 לראות שאפשר כמה

נ הפתעות לכן מצפות
ה בכל ביותר. עימות

ב אותן קבלו שטחים.
והש פתוחות זרועות

הסוף. עד לנצלן תדלו
שא אומר לא זה אבל
מ־ לקפוץ צריכים תם

אנ עם זכיתם לו בטוב התחלקו עורכס.
מורא. של צל בלי אליכם, קרובים שים
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נד כי אס חוסר־סבלנותך. את לרסן עליך
 למעשה אחד, מקום על דורך שאתה לך מה

 עליה. הזמן כל קיימת
המת היום הוא ג׳ יום
 ותפגוש לעסקים, אים

השפ בעלי אנשים בו
 עליך זו בתקופה עה.

 מתמיד, יותר להיות,
הא מם ביחסיך עצור

 מכתב אליך. הקרוב דם
 לך יאפשר בלתי־צפוי

 יותר. עצמך את לבטא
 יאוש, פעולות מכל הימנעי — מאזניים בת

לקראתך, לצעוד בדעתו שיש מפני
★ ★ ★

 השתדלו עקרבים. שלבם הזמן זה השבוע
בפעי הרבו עבודתכם, במקום להתבסס

ת את והרחיבות לות
התעניינותבם. חומי

ל יחיה לא עמלכם
 תקצרו אתם שווא.

 נסיעה חפירות. את
 מתכנן אתה אותה

סוף־ תתבצע רב, זמן
 הפתעה השבוע. סוף
תג נורמלית, לא

יח נחת. רוב לך רום
 בזכות הכר לבלי ישופרו ידידתך עם סיך

מצידך. הכוונה, — לב וטוב אורך־רוח
★ ★ ★

 לא אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיו אחת
מוצ אחרת, תבוא שבמקומה מפני נורא,
 ידיד פחות. לא לחת
 פגישת לא אותו ותיק
הפ עימו יביא רב, זמן

 קשת בת נעימה. תעה
או תפגשי השבוע —
תת אם סוף־סוף. תו,

 תכבשי כשורה, נהגי
 היטב חשבי ליבו. את
 עושה שאת מה כל על
 ישתלם. זה אומרת, או

 רועשים בצבעים לבחור לך כדאי השבוע
למלחמה. לצאת השעה הגיעה כי יותר,

★ ★ ★

 להרשות יבול אתה השבוע בהתחלת
 מאחוריך לזרוק נדיב-לב, לחיות לעצמך

לפ מוסכמות, הרבה
 ולהיות הרגש, לפי עול

ל־ הקלפים כל חופשי.
 הישמרי גדי, בת צידך.
לפ רומנטי, דבר מכל
 נצלי א׳. ליום עד חות
ה לעשיית הזמן את
דו שאת החשוב דבר
ור רב, זמן ,כבר חה
 תשו- שתקדישי גם צוי

האמ אחד לחיצוניותך. רבה מת-לב
האופנה. צווי על הדגש שימת צעים:

★ ★ ★

הע למדי, ונעימות מהירות התפתחויות
 מאמצע מהיר, ברצף עליך לבוא שויות

החו סוף ועד השבוע
בפ אותך יעמידו דש,

ש חשובה הכרעה ני
בהד ממנה. מנוס אין
ההרג בך תתגבש רגה
 מה עוד אינך כי שה

 שנה, חצי לפני שחיית
 בפני עומד אתה וכי

 במידה דרכים. פרשת
 עליך יהיה לא רבה

 כיוון באיזה לקבוע כדי מדי יותר לטרוח
במקומך. החלים ממקורביו מישהו לפנות.

★ ★ ★

חשו אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע
את כי לצפות מקום יש עניין. ורבי בים

ממו בנסיעות קשורים יחיו אלה גרים
ב גם ובעקיפין שבות,

רומנטית. התפתחות
 לעמוד להצליח תובל
 קרוב אדם אם בהם
ר השפעה ובעל אליך

אותך. יכשיל לא בה
לה איפוא, השתדל,

ב וידידותי חביב יות
 לכל יוצאת-דופן צורה

 הסובבים האנשים
ב אחרים להפיל מנסה את אותך.

בעצמך. ליפול עלולה את בו — פח
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