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 שאתה מסויימת פרשה
ה תיוודע בסוד שומר
 נכון, הלא לאדם שבוע

 עוג- לן לגרום ועלולה
 אין גדולה. נפש מת

ה את שתכחיש טעם
 האדם כאשר עובדות

הש בפניך. אותן יטיח
 אוהד להיות תדל

 הכל, אחרי כי אליו,
ה מכל שסבל זה הוא

בזהירות. מעשיך לכלכל השתדלי עניין.

¥ ¥ ¥ ׳

 בפניך יצוצו השבוע
 חשובים אתגרים כמה
 מקום יש עניין; ורבי

 אלה אתגרים כי לצפות
 בנסיעות קשורים יהיו

 גס ובעקיפין !ממושכות
!רומנטית בהתפתחות

 לעמוד להצליח תוכל
 קרוב אדם אס בהם
 בה1 השפעה ובעל אליך

הש אותך; יכשיל לא
 בצורה וידידותי חביב להיות איפוא, תדל,

 אותך. הסובבים האנשים לכל דופן יוצאת
— בפח — אחרים להפיל מנסה את
השבוע. בעצמך ליפול עלולה את בו

¥ ¥ ¥

 בני־משפח- עם יחסיך
 להעסיק עשויים תך

 לראש. מעל עד אותך
 ורק אך מתרכזת את

 לב שמח אינך ,בילדיו
הפ המשפחה. לראש

 לך צפוייה נעימה תעה
 אל השבוע. באמצע
ל בהשקעות תגזים
 תעשה אם ארוך. טווח

 לאבד עלול אתה כך,
 במשך תשוב שלא הזדמנות אחד ברגע
 השבוע כבר התחל יותר. אף או שנה

זמן לפני במוחך שעלה הרעיון בביצוע
ידיד. בעזרת יצליח, הוא הפעם קצר.

¥ ¥ *

בפניך יעמדו השבוע ־־__׳
 ועליך חדשים, אתגרים

להו כדי להתאמץ יהיה
ויכול כשרונך את כיח
ש הזהרי סרטן בת תך.
 בסערות להסתבך לא

לג העלולות רגשיות
ודי לאכזבה לד רום

בקור־ תנהגי אם כאון.
מהרפתקאו־ תפיקי רוח,
הנאה, הרומנטיות תייך

כה. עד חלקך מנת שהיה הסבל במקום
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ב אם ימי־שיא, אלה
 תוב- להגשים רצונך

 הבא בשבוע ניותיך.
 מאוחר להיות עלול
 עם קשר : לביאה מדי.
 גבוהה קומה בעל אדם
 לחיוני בהדרגה הופך

להי לא הזהרי עבורך.
 בלתי־מת- במקום תפס
הת לך יש אם אים.

 — כספיות חייבויות
 וסלק המותר, את יעברו שלא שמור

זה. שבוע סוף עד חובותיך כל את

¥ ¥ ¥ י

 ורצון ידידות גילויי
חד מכרים כלפי טוב

או היכרת אם גם שים,
 אלה, בימים רק תם

במרו להשתלם עשויים
 תסרב אל הזמן. צת

 חדשים, מכרים לארח
 איתם יביאו אם גם

מו שאינו משלהם, ידיד
 מוצא ושאינו לך, כר
 מש־ בעייה בעיניך. חן

 עשוייה מאוד ורגישה
הקרובים. בימים כבר
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 אינטימית פחתית
פתרונה על לבוא

מאזניים

לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
_________המתח, להפגת יעזרו

 ל־ לך יגרמו רק אלא
 הימנע במיוחד דפרסיה.

 יום עד מאי־נעימויות
להר תתחיל אז ראשון.

הת המתח. בהפגת גיש
 לך סבלנות. בהרבה אזר

רצי טוב, סרט לראות
 חברה, עם או לבד, ני,

 לך שצפוייה ותיווכח
רגילה. בלתי הנאה

★ '★ ★
 — אהבים יום יש עקרב מזל בת לך גם

 הוא שלך היום רציני. יותר הרבה אבל
מ להפיק דעי ג׳, יום
המכסימום. את מנו

 ליקוי בעבודה. צרות
שבקלים. קל בריאותי

 מלווה שבוע זה יהיה
ב עצבים התפרצויות

ב אך שונים, עניינים
בק מתוק. יהיה סופו
דב או תכשיטים נותך

 איתך קחי ערך, רי
מהימן. מיקצוע בעל <•

★ ★י ★
שקד מאלו טובה לתקופה נכנסת בסך־הכל,

 הרבה אין — רווקה את אם לה. מו
בו שתישארי סיכויים

 שתהיי או השבוע דדה,
 חודשים בעוד רווקה

הי :קשת בן מועטים.
 ניכרות, מהוצאות שמר

 על- להיגרם העלולות
 על־ או פזיז ידי...צעד

מ ממחשבה. ליאות ידי
 לא מעולם שני, צד

 אקטיבי. כל־כך היית
הרבה. וטיילי לבן לבשי
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 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 הקשור משהו לבריאות. או לעסקים

 מזלך שימחתך. על להעיב עלול באש
 בסימן זה בשבוע מצוי

 גם לך יהיו להבה. של
 ילדים עם הסתבכויות
וי שיולידו במשפחתך,

ההורים. בין חריף כוח
כאי לך וייראה ייתכן

הכ מקור לך נשקף לו
מ יותר מבטיח נסה
הנוכחית. עבודתך אשר

 מעשיך את היטב שקול
ה על רק תסמוך ואל

בארץ. במסעות הרבה שלך. אינטואיציה
י ★ ★ ★

 בספורט, לעסוק יותר קצת שתרבה כדאי
ב להתהולל ושתפסיק

 את מפזר אתה לילות.
שט מדי ליותר מאמציך

ב להתרכז במקום חים
 באמת. לך שחשוב מה

 לך הגורם משפחה קרוב
יפ רב זמן מזה לדאגה

 אתה אותך. להדאיג סיק
 אדם עם להסתכסך עלול

 כמו אינן שתוכניותיו
שחור. לבש תוכניותיה

¥ ¥ ¥
המטרי הבעייה ן מה , בשביל לעבודה. חבריך עם לריב תפסיק

 השבוע תזכה אותך דה
 אם ולהסבר. לתשובה

תג אל — מעשן אתה
 ליום אחת קופסה זים.

 השבוע מספיק. זה
רו התחלה לך תחיה

שתפ בתנאי מנטית,
ועצ מתוח להיות סיק
— דגים בת לך, בני.

בבית. שתשבי כדאי
ר 19 א רו  בפב

ס 20 ר מ ב




