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 ל- מתוכניותיך אחת
 לא אן תתקלקל, שבוע
 שבמקומה מפני נורא,
 מוצלחת אחרת, תבוא

 ותיק, ידיד פחות. לא
 רב, זמן פגשת לא אותו
 הפתעה עימו יביא

 — טלה בת נעימה.
 אותו, תפגשי השבוע

 תתנהגי אם סוף־סוף,
 את תכבשי — כשורה

 עושה שאת מה כל על היטב חשבי ליבו.
 אל לך. ישתלם זה אומרת. או

ב והשתמשי בהעזה לנהוג תהססי
 יכזיבו. לא הם — שלך אינסטינקטים

¥ ¥ ¥
 בהוצאות תסתבך אל

תו בהן שאין כספיות
 מתאים החיסכון עלת.

 היא מפזרנות. יותר לך
 יותר אותך תאהב לא
 מה כל את תבזבז אם

שטויות. על לך שיש
 להסתר שתפסיק כדאי

בבית. יותר ותשב בר
 תפסיקי — שור בת

 על איתו ולריב לקנא
 אם אך אותך, אוהב עדיין הוא שטות. כל

 היי אחרת. למישהי יילך לנדנד, תמשיכי
בן יופייך. על ושמרי ונשית, נעימה
ה5המח שחור, מצבע היזהר שור,

סיכוי. לך יהיה לא לפינה. מעבר לך
¥ ¥ ¥

 . צעד בפני עומד אתה
 בשבוע בחייך. מכריע

 קלה תזוזה תחול זה
 ועתידך. לגורלך ביחס
יבו הזה, השלב אחרי

 נוספים. שלבים או
להי בלא אותם עבור
 אל אחד. אחד חפז

אתה גורלך. את תזרז
__________ ה- לאושר תגיע עוד

תאו בת את, מקווה.
היטב, בלי חיים. לעשות תמשיכי מים,
החי מראך על והקפידי בחברה צאי

ורוצים אותך אוהבים כולם צוני.
צועדת את בטובתך. ורק אך

 הנכסף. האושר לקראת בטוחים בצעדים
¥ ¥ ¥

 בה ששקעת העצלנות
 לשום אותך תביא לא

 זמן הוא השבוע מקום.
בפעי להתחיל מצויין

 סוף ולסדר חדשה, לות
 העניינים כל את סוף

 הטובים יחסיך שהזנחת.
יימשכז, זוגך בן עם

 אל לפעול. לך ויעזרו
משי עצמך על תיטול

מכו למעלה שהן מות
 למרחקים מנסיעות השבוע הישמר חך.

 עליך, הממונים להוראות וציית ארוכים
 רוחך, לפי אינן הן אס אפילו

רצויים. פירות לך תביא התמדתך
¥ ¥ ¥

להת מאוד נוח השבוע
חד באווירה בססות

 או משפחתית שה,
ה ביטחונך מיקצועית.

 אותך יכזיב לא עצמי
 שהכזיב כפי הפעם,

 בעבר. רבים במיקרים
 את אם אריה, בת

 בפנייך ועומדת רווקה,
התקש של אפשרות

 מבטיח, גבר עם רות
 החלטה כל כמעט עתה. להסס לך אסור

כנכו עצמה את תוכיח השבוע שתקבלי
חברו עם תתייעצי אל ומוצדקת. נה

 טובתך את לא כי שתחליטי, לפני תייך
דווקא. זה בשטח לא אופן, בכל רוצות, הן

¥ ¥ ¥
 התנהג יכול, אתה אס

 תקופה כאל זה לשבוע
 בת וחופשה. רגיעה של

עם פגישה :בתולה
 ממבט לך, הנראה אדם

במיק־ כחשוד ראשון,
המתח. את תגביר צת,

יעבור. זה הבא בשבוע
תד ואל ללב תקחי אל

 לנסוע חשבת אם אגי.
שחת־ ייתכן ה׳, ביום

 אנשים יש עיקש. להיות לא נסה אכזב.
החש טובתך. את ובתמים באמת הרוצים

 אותך שתקפו זה בעיקבות והמתיחות דנות
בתו בת בעוכריך. יהיו עוד לאחרונה,

וחשדהו. כבדהו :שם נאמר איך : לה

מאזנ״ס

 שתדע בתנאי רק אבל בעבודה. התקדמות
 העבודה. במקום שלך הבוסים רוצים מה
לדרישותי תיכנע אם
 מצב נישכר. תצא הם,

מש הלקוי, בריאותך
להי המשך אבל תפר.
 ימים. כמה עוד זהר
הש מאזניים, בת את,

 מהיכרות ליהנות תדלי
 לכן זמנית. היא חדשה.

 רגע כל לנצל השתדלי
 מנסה אתה במחיצתו.

 אין אך אותה, לשכוח
 אחת תמצא היכן ובצדק. בידך. עולה הדבר

 אליה. חזור מצבי־רוחך? כל את שתסבול
¥ ¥ ¥

 אך תתקלקל, לשבוע מתוכניותיך אחת
שבמ מפני נורא, לא

אחרת, תבוא קומה
פחות. לא מוצלחת

 לא אותו ותיק, ידיד
 יביא רב, זמן פגשת
נעימה. הפתעה עימן

 השבוע — עקרב בת
סוף. סוף אותו, תפגשי

כשורה, תתנהגי אם
חש ליבו. את תכבשי

 מה כל על היטב בי
 ישתלם. זה אומרת, או עושה שאת

¥ ¥ ¥
 על לשמור הקפד

שי השבוע לך צפויים
ב לכת מרחיקי נויים

 אצלך, משפחתך. חוג
 עלול רווקה, קשת, בת

 בקרע להתבטא הדבר
מ הימנע הזוג. בן עם

 בלתי כספיות הוצאות
הש והעדף נחוצות,

סיכו על בטוחות קעות
 אולי העשויים נים

בעתיד. יותר להשתלם
¥ ¥

רגשותיך. יציבות

קשת
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 :זה את לעשות חייב שאינך לא זה
 אתה ואיך מה בדיוק שתדע מוטב אבל

 עליך בייחוד עושה.
וכושר־ תבונה לגלות

ב ב׳, ביום החלטה
 וביום השבוע, תחילת

 מחו״ל דואר בסופו. ו׳
 לך ויגרום לך יכאיב
ה את מחדש לשקול

 אל נתון. אתה בו מצב
 מיס- לשבור תהסס

בת — שיגרתיות גרות
עול. מקבל שאינך נאי
¥ ¥

 אס בעמלו. ברכה רואה אתה סוף־סוף
 על לשמור תצליח

תי מרומם, מצב־רוח
ה כל בפניך פתחנה
 תעשה לא אם דלתות.
להס תדע גם בעיות,

 של שלמה לשורה תגל
 שאי־ ,חדשים מצבים

 ממך מנעה גמישותו
 בת לכן. קודם למצות,

וסס ורוד לבשי דלי:
 כן כמו השבוע. גוני,

בשתייה. תרבי אל
¥ ! ¥ ¥

שחלים להיווכח עשוי אתה השבוע בסוף
בהש משמעות רבי שינויים בהדרגה

בכ החיים על קפותיו
 בחיים ייעודך ועל לל

מח תחילת זו בפרט.
קצר, אסטרולוגי זור
 לגלות עשוי אתה שבו

ש כשרונות בעצמך
ב חשדת לא מעולם
 לדחפים תן קיומם.

 אותך לסחוף הפנימיים
יג וזה זה, בשטח

להצלחה. לך רום
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