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״ נטיות בעלת הינך אם
 לד צפוי אמנותיות,

■ יתנד בו משמח מאורע

את ״ייגלה אדם צאי
 תנטה אל כשרונותייך.

■ מ־ להתחמק להמשיך ■3 5■ ^ 
 אותם חובות מיספר

 יבי ימו דוחה אתה
$ז להתנקם עומד מישהו 2ן ■3ם1 * 

 11*1 1־1 ■31 חוב בגלל השבוע בך
 וגאווה יהירות בזה.
ב בפח להפילך עלולים ביסוס כל חסרי

מיותר. מוויכוח הישמר השבוע. טוף

¥ ¥ ¥

הש העיקרית בעייתך
 לשמור איך תהיה בוע,

 נוכח נפשך, שלוות על
ה הפוליטיות התקריות
 זה יהיה לא אחרונות.

 הטוב השבוע טבורך
 לכתוב הרבה ביותר.

מכ על ענה ובמיוחד
 אותה תוכנית תבים.

— מזמן לבצע תיכננת
 אך שתתגשם. סיכוי אין

בנהיגה. היזהרי לפניך. החיים ייאוש, אל

¥ ¥ ¥

מ סובל אתה השבוע
 מעיקה. מחשבה חוסר
אותו את יתן הדבר

 ובחיין בעסקיך תיו
עצו למרות הפרטיים.

 אדם של הטובות תיו
תת בטובתך הדורש

 שטויות. לעשות פתה
 מרוסנת להיות נסי

 יותר התנהגי יותר.
 היזהרי אך בטיבעיות

 כי פרועה, התנהגות או יתירה מחוצפה
 לך תזדמן בעוכרייך. להיות עלול הדבר

 או בתולה מזל בן עם מרתקת פגישה
 בהיר. ירוק יותר ללבוש השתדלי שור.
ז2£*.31ש*£33ז52ז .. . ׳.<׳•• . ^'?5'•׳.׳̂•
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וואומיט
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מאןנ״ס

 את אפילו זה ואת רציני, דבר זה כסף
 את ליישם יודעת אינך ? מה אלא יודעת.

 • בחייך. הזה המשפט
 שפקדה הביזבוז מגיפת
 תביא, באחרונה, אותך
לתוצ דבר, של בסופו

עבו הרות־אסון אות
הש הימנעי לכן רך.
 מיותרות, מקניות בוע

ד כל פעמיים ושיקלי
 ארנ־ פותחך לפני בר
תתפ אל ובעיקר קך.
ב חברותיך לעצות תי

 במיוחד. וצעקניים חדשים מלבושים קניית
¥ ¥ ¥

ה לכישרון טובה תקופה זו תהיה לא
חוסר שלך. יצירה

סבל- וחוסר השראה

ש־ מכיוון השבוע. שן

במקו־ פורקן לחפש
? ן  ו־ סוערים בילוי מות ^ :

משמחים. באירועים
יפסק אז אולי

 וית- הפנימי השיעמום
השבוע. בסוף חיצונית, בשמחה

¥ ¥ ¥
 מיקצועית. מבחינה טוב שבוע זה יהיה

ה עם בפגישות גמישות ביתר השתמש
 השתדל עליך. ממונים
 אדם של רושם לעשות

ע ודמיון מעוף בטל
 מצב בעת פגישה שיר.

 הקדמה תהיה נעים לא
שתש ארוכה לידידות

בחייו. דרך ציון מש
 ו־ קלה מריבה צפוייה

הא אדם עם טורדנית
 דברים על עליו הוב
לה נסה בכך. מה של
מיותרות. בבקשות תפנה אל מאופק, יות

חלף

הע מחלוקת בעקבות
 לבין בינך לפרוץ לולה
בדר ממך הנחות אדם

 אתה במעמד, או גה
 עצמך את למצוא עשוי

 אפילו או — במיעוט
רבים, אנשים מבודד.
ל מוכנים כלל שבדרך
ול מאחוריך התייצב
 מה בכל אותך הצדיק
ה יגלו עושה, שאתה

 הכל יעשו הס כלפיך. קשוחה עמדה פעם
 מצדיקים הם אין הפעם כי שתרגיש כדי

 שאינו מי על לחץ מהפעלת המנע אותך.
שלוו. להישאר השתדל לדעותיך. מסכים

 התמוטטות לך צפוייה
ב דווקא — מפתיעה

מרו היית ממנו שטח
בזהי נהג כה. עד צה

 ואל עיניך פקח רות.
 ומסנוור. להוט תהיה

 מוויכוחי־ תישמר אם
ב לזכות תוכל סרק,

 של מחודשת הערכה
 ואף אותך, הסובבים

 בסולם שנית לעלות
 בת-זוגך. של ברגשותיה התחשב החברה.

מ לך תצמח לא טובה שום כי לה, ותר
 אושר איזה יודע חיית לו אלה. מריבות

ו פשוטה מפעולה לקבל מסוגל אתה
!משמחה משתגע היית — חסכנית

¥ ¥ ¥

 לחסוך שתתחילי רצוי
בתולה. בת ברצינות,

את, איך להאמין קשה
ב צעד כל המתכננת

מר (מוגזמת), דייקנות
כס לבזבז לעצמך שה
 הרי כעת. דווקא פים
 שיהיו היטב יודעת את

בע מאוד לך נחוצים
 בן רחוק, הלא תיד

 התבלבלת — בתולה
 להיכנס מספקת סיבה עדיין אין כהוגן.

ה בהקדם לחושיך תחזור אס לדפרסיה,
מוצ הדפרסיה — תחזור לא אם אפשרי.

לידך. יפלו קטנים כסף סכומי בהחלט. דקת

 - בדצמבר 2ז
בינואר ו9

 הכל להגיד אינה הנכונה הדרך !לא
למקור לא אף זה. בשבוע בפרצוף ישר

הסי כל אלין. בים
 את לנצל שתרצי כויים

ובא. המתקרב החופש
הת זאת. תעשי אל

כ בבית. ושבי אפקי
ל זאת, לעומת דאי,

 אנשים להכיר נסות
ל ישתלם זה חדשים.

מ טובה עיסקה כם.
הק בעתיד לן צפה
 בשתי קחנה — רוב

נדירה. היא כזו הזדמנות כי ;ידיים
¥ ז¥ ¥

 עליך, העיק רב זמן. אשר וגדול, ישן חוב
 ידע שבעבר נושה, אוחו השבוע. ייעלם
יוו תוקפני, כה להיות

 במפתיע. עליו לך תר
מיש לך ייתן זה דבר

ל לך ויסייע מרץ, נה
ה שאיפתך את הגשים

 הקרוב בעתיד עיקרית
 זאת, עם יחד ביותר.

 שלך, החברה חיי גס
 הקבועה, בת־זוגך עם

 לשיאים ויגיעו יפרחו
שיוט משימות חדשים.

 במיס או חברי, חוג במיסגרת עליך לו
 הרבה. די עליך יעיקו מילואים גרת

¥ ¥, ¥
 קשה דגים. בת לן, מתאים לא פשוט זה

הרשית כיצד להבין ,

 תבחיני שלא כך כדי
 רצוי לאוהב. שונא בין

 חשבון־נפש שתעשה ■£יר.£ז ]£/-
 תגיע בטח — מחודש

ה־ שצלילות למסקנה
 אין אך חשובה, דעת

 אז ליופי. חרגש כמו קת*■ ; • ׳* .
בהפע להגזים לא נא 1.1■ <111■

פו הוא כי הראש, לת
מאמץ. כל ללא חכי בלאו אצלן על 88


