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 נדייק להתנהג תמשך
 ותזכח שהתחלת, גניו

מצ אתה לה לחערגח
 נעולם שי* יגור נח.

 מאדם לייחד מקום
 ושחצלח- אחד מוצלח

 אינח אחרים של תם
 שאתח גפי לך מייקח
 הרומג־ במישור חושב.

 לרוץ לח תן — טי
 חתן ואל קצת, אחריך

 לאחר ממשיכה היא אם עליך. לרכב לח
 מעשר יותר לח תחכה אל — לפגישות

 אהבתה את ויגביר יעזור זה דקות.
 אותך. לכבד תתחיל ואף אליך,

* * ¥
 יתנו הקרובים הימים

ל נדירה אפשרות לו
מיקצו־ מבחינה התקדם

 וכספית חברתית עית,
ה אמצע ימי יחד. גס

 סיכויים לך יזמנו שבוע
חיו מיפנה ליזום רבים

המשפח במישור גס בי
ה את תחמיץ ואס תי,

 בכך תעשה הזדמנות,
הק לנפשות גדול עוול

 האחרונים היומיים לליבה מאוד רובות
 להתעוררות סיכוי צופנים השבוע של

יורגשו. שתוצאותיה מלהיבה, רומנטית

* ¥ *
 ׳ לחיות מצליח כשאתה
 המחיר רע, או ערמומי

 מדי. גבוה לחיות עלול
 שלך חקינאה תחושות
 אותך לסבך עלולות

מ אתה ויותר. יותר
 דבר מכל להתרגש טה

לרו שתלך רצוי קטן.
 אם פסיכולוג פא

 על להתגבר יכול אינך
 הגדולים. המשברים

 צאי מודרגית, להיות נסי — תאומה
 מוצאת אינך ואם מתאימה, בחברח

להי בושה לא זו בן־זוגך, את
ארוכה. לנסיעה חיכון בשדכן. עזר
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הת סף על עומד אתה
 באשמתך. הכל מוטטות,

 צריך שאתה אמר מי
 7 קשה כל־כך לעבוד

 את מעריך מישהו האם
 אתה האס 7 עבודתו
 ולא. לא 7 יותר מרוויח

עצ את מעט מתן לכן,
 תשו־ יותר הקדש מך.

משפח לבני מת־לב
 הסובבים ולאנשים תך

 לך, האמיתי. האושר לך יבוא מהם אותך.
 בשטחים שיגרתי די שבוע מצפה סרטן, בת

 רועשים. בגדים ללבוש מומלץ רבים.
¥ ¥ ¥

 מהירות התפתחויות
העשו למדי, ונעימות

 ברצף עליך לבוא יות
 השבוע מאמצע מהיר,

יע החודש, סוף ועד
הכ בפני אותך מידו
 שאין חשובה רעה

 בהדרגה ממנה. מנוס
 ההרגשה בך תתגבש

ש מה עוד אינך כי
שנה, חצי לפני היית

במי דרכים. פרשת בפני עומד אתה וכי
 יותר לטרוח עליך יהיה לא רבה דת

 לפנות. כיוון באיזה לקבוע כדי מדי
 במקומך. החליט כבר ממקורביך מישהו

¥ ¥ ¥
שגי החדשה הידידות

ל ותיפרח תלך לית
 אם אף ניפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 בן אתה, אותה. קל
 לנסיעה התכונן בתולה,
 ל־ תוסיף היא ארוכה,

 תרצה, ואם אישיותך.
 של קינאה לכיסך. גם

תצ לא לעבודה חבר
 דרכך. את לשבש ליח

 דווקא יתנו שלו והבוסיס ייכשלו סיכסוכיו
 שחור חתול חלמת. עליו הג׳וב את לך

הת ביניכם והיחסים שניכם בין עבר
 אך כך, על מצטערים שניכם קלקלו.

והודה. גבר היה בכך. להודות מתביישים
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מאזניים

 באנשים היטב ותתבונן עין תפקח אם
 סיכויים צפויים אותך, הסובבים ובאירועים

 לקידום או נעים, לרומן
החב והמעמד הקריירה

שהת משא־ומתן רתי.
 מה, זמן לפני בו חלת

 בשלביו לך ושנראה
 כהרפתקה הראשונים

 להתגלות עשוי פזיזה,
 נבון כצעד השבוע
 ומרתק. מלהיב מאוד,

 יותר עוד שחשוב מה
 רווחים יישא הוא —

 עכשיו כבר לפתור נסה בעתיד. גדולים
לך. המציקה המשפחתית הבעייה את

¥ ¥ ¥
מעו תחיה בהם המשפחתיים הביקורים

טירדה, עימם יביאו רב
יש ארוך לטווח אך

בסב נחג לך. תלמו
ל היטב והקשב לנות

תנ אל ממך. מבוגרים
 שלך על לעמוד סי

תנאים. לו ולהתנות
 להמשיך לו תניחי אם

 לך תגרמי עליך, לרכב
 לחיות תפחדי אל סבל.

יברח. לא הוא תקיפה,
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¥ ¥ ¥
 שיחה, בעת ממך שיתעלמו סכנה כל אין

 יש ובקולך אז, ביטוי בכושר ניחנת באשר
ב ובוטח. החלטי גוון
 אתה גדול קהל פני

 אך במיוחד, מבריק
 ש־ לשכוח נוטה אתה

 שניים, דרושים לשיחה
 שיחתך לבן נותן ואינו

עצ את לבטא אפשרות
 יותר נתון גם אתה מו.

 ואינך למצבי־רוח מדי
בתגו להבחין יודע

בן־זוגך. של בותיו
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 שלך. היצירה לכישרון טובה תקופה זו
 שי- לך תגרום אשר השראה תקופת זו

לע מנסה אתה פוק.
בצע אך גדולות, שות
 לך מדי. מחירים דים
 כדי צעד אחר צעד

הנכ למטרה להגיע
 לתשבחות תזכה ספת.

 פעם שהיו מאנשים
 ב־ תעמיד אל יריניך.

לעבו חבריך את נסיון
המשי — בת״גדי ד״.

אהבותיך. בעלילות כי

¥ ¥ ¥

חב בילויים של בסימן יעמוד השבוע
 והידוק חדשים ידידים רכישת רתיים,

ש־ קשרים .של מחדש
תח מכבר. זה התרופפו

במלאכת־ הקשור ביב
ול לו והמשותף יד,

החב חוגך מבני רבים
 ותוכן עניין יעניק רתי,

נו־ אותך ויוציא לחייך
 אתה ממנו השיעבוד

בת״ רב. זמן כבר מובל
 תמני הרפתקאה דלי

באופק. קצרה נטית

¥ ¥ ¥

 או משפחה מקרוב בלתי״צפוייה מתנה
או קבלי קרוב. מידיד

כגמו לו והחזירי תה
 מצפה טלה, לך, לו.

 חוויות. מלא שבוע
 אתה אותה פעולה
חו כמה כבר מתכנן
 השבוע תתבצע דשים,

 סוף רצונך. לשביעות
לנסי מתאים השבוע

 גם זה ארוכות. עות
שהצטבר. המתח יפיג
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