
 ועוד הצלחה, הצלחה,
בעסקים :הצלחה פעם

במישור ן רב בסף —
 היכרות — הרומנטי

 תוצאות שתישא חדשה
 אהבה לבת. מרחיקות

להר מתחילה ישנה
 מאב- תוצאות אות

 : דאגה אל אבל זבות,
או אוהב עדיין הוא
לא טלה בן לך, תך.

ממורמר תהיה אתה טוב. שבוע מצפה
אותך. שסובב מי בל עם לריב ועשוי

¥ ¥ ¥ ׳

ושיג״ קצרה נסיעה
בעניי לכאורה, דתית

 לעבודתך הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 לך לזמן עשויה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה
רווק, אתה אם מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

במיקרה, לגמרי שבוע,
 עם לעתיד. אשתך את

להא תתפתה אל זאת,
ב־ שהותך את ריך

לה. תקסום הפתעה שרק מכיוון מקום,

¥ ¥ ¥
 מתאכזבת את אם

ב׳ או א׳ ביום מאוד
בזה, שרצית זכרי —

דבר שום עשית ולא
את למנוע בדי בסיסי
 שפגשת, האיש הדבר.

 בפין משאיר אינו שוב
 אפר. של טעם אלא
 אינו הוא שגם זכרי
 מה אלא לן לתת יבול
לתת. לו מרשה שאת

לערון הרבה, לבלות לצאת תהססי אל
 הופעתן במכונית; רצוי ארוכים, טיולים

לבריאותך. מרכזית חשיבות בעלת היא

 בפני השבוע תעמוד אס
הקשו מביכה בעייה

 מישפטי, בבירור רה
 או רשמי, עניין הסדרת

 עם צפוי בלתי מגע
 שלא מוטב הרשות,

ב הטיפול את תדחה
 בכך התחל עניין,
 אדם של בסיועו מייד,

עניי בסבך המתמצא
 כזה אדם זה. נים

 מזהיר אינו שמצבך לך להבהיר עלול
 ממושכת תקופה תעבור וכי שציפית, כפי
יס שהעניינים עד ואי־נעימות מתח של

סבור. שאתה ממה פיקח יותר ידידך תדרו.
¥! ¥1■ ¥1

מתחי המאזניים בפות
לביוונכם. לנטות לות

התחל אותו המאבק
מיס״ שבועות לפני תם
 בי נראה ואשר — פר

 את חוביח לבם, יזיק
מת אתם דווקא עצמו.
חפי את לקצור חילים

 שנראה כמו ולא רות.
 תהססו אל בהתחלה.
 במרפקים להשתמש

ב לבם הנראית הדרן את לפלס
ברגיל. הצלחה, הרומנטי, במישור נכונה.

¥ ¥ ¥ 1

 עלול שלך חשוב גילוי
 בקריירה אותך לקדם

 לוותר נסה המיקצועית.
 האנשים מן כמה על

אינפור לך המספקים
 כאלה ביניהם יש מציה,

 אותך. להטעות המנסים
 ההיתר את לקבל נסי
 השבוע מצפה, את לו

 אתה רבים. סיכוייך
רצי אתגר בפני עומד

 לעמוד השתדל .׳ב ביום לך שיתגלה ני
 ימיך. סוף עד כך על תצטער ולא — בו

מעריצים, יוסיפו החיצוני, במראך השינויים

 ותקיף. נימרץ איש שאתה יודעים כולנו כן,
 להפגין לך למה אבל
 בלאו- כשהיא זה את
 השבוע ? מסכימה הכי

ה ולא הניצוד תהיה
רו לא אתה אס צייד,

 ש־ מוטב — בכך צה
 פגיעה מאהבה. תתנזר

 אותך. מזעימה בכבודך
ה כוונת להבליג. נסה

 חמורה כה אינה יריב
בהיר. לבשי לך. כנדמה

★ ★י ★
 אף ועשוי לן, יעזור לא רגש-הנקמנות

 מכתב רחוק. לטווח לתובניותין להזיק
ג׳, ביום — אלין שיגיע

 אותן יכעיס עקרב, בת
תש בי שמוטב כל־כן,

 את אחדים ימים קלי
 תנקטי בטרם תוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

לכאן. או לבאן בה,
 ספק אין זאת לעומת

ה את לנצל שאפשר
 בו לשקול הזה שבוע

 הבעיות בל את מחדש
הגי לאור שלן והמשפחתיות הכספיות

 אל לבן. קודם ידעת לא עליהם לויים
לסבול. עלולה את בי — בבזבזנות תנהגי

¥ ׳¥ ¥
 הישנים ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי

 לחברתך. המתגעגעים
יו טוב תרגיש לידם

 את לשכוח עליך תר.
 שאירעו חילוקי־הדיעות

ידי לאחרונה. ביניכם
 ביטחון לך יקנו דיך

 בימים מאוד לך שחסר
ה הגיע אלה. טרופים

 לנדוד שתפסיק זמן
ל אחד עבודה ממקום

עתידך. על חשוב שני.
<¥ ¥ ׳¥

הבל- הדיבדוך מן יוצא אתה אט־אט

. 0ןש1 .
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ל שקעת בו תי-רגיל
 לא עדיין אחרונה.

 טוב שבוע זה יהיה
 יבוא שזה בדי :באמת

 שורה להביר עלין
חד אנשים של שלמה
מס עושה ואינן שים,
 ב- אבל זה. בכיוון פיק

 ובענייני- ענייני-עבודה
ל תתרגל אתה בילוי
 תקבע החדש, מצב
יותר. ומענייניםנעימים דפוסים לן

¥ !¥ ׳¥
 תוצאות רואה אינך :והלאה מסך האושר

 הרבה, מפעילותן מקוות
 תחת חותרים אנשים

ל זוכה אינך מעמדך,
 אמיתיים, חיבה גילויי

 לך גורמת ובדידרתך
 נסה נפשי. לדיכאון
 האגואיזם על להתגבר

 מזל בת אותך. ההורס
 מא־ הגבירי — דלי

 בסולם להתקדם מצייך
 על בהכרח לא החברה,
אחרים. של חשבונם

¥  ¥  ¥■

 מאוד, קוסמות הצעות לן יוצעו השבוע
הי שתבדוק בדאי אן
ו מהן, אחת כל טב

 באופן תתחייב שלא
בן. לחזור תובל שלא

ית תאומים מזל בן
 יותר כידיד השבוע גלה
שחשבת. מכפי טוב

ה מתיחותן את הרגי
 מאמץ בעזרת נפשית

 עסוק לטייל, צא פיזי,
 עד ופלרטט בספורט

השבוע. שתוכל, במה

.בצב


