
 ותיל׳ ידיד עם מריבה
 כספית, בעייה בגלל

ה לך לגרום עלולה
 עצום. נפשי מתח שבוע
 לך יתן לא אחד מצד

ב ידיד לזנוח מצפונך
 זאת כנגד אך צרה,

מ מסוגל תהיה לא
 לסייע נפשית בחינת

הח כל כדרוש. לו
ל ביחס שתקבל לטה

משהו. שתפסיד החשה לך תיתן זו דילמה
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סאוחיס
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ביוני 20

ובהחלטיות. רב במרץ פעל לך. סום

 יסייע שלך האישי הקסם
 ממצב להיחלץ לך

 הפורה הדימיון מביך.
 עלול מזלך אותך חנן בו

 בעיני השבוע להיראות
בהפ מסויימים אנשים

 המציאות. בתפיסת רזה
 מלהיות להישמר עליך
האנ אחד כלפי אכזר
ביו אליך הקרובים שים
 ריגשית אכזבה תר.

שונה באור ותיראה תימוג

* * *

ןסוסן
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סגול. ליבשי

— מוצלחת בלתי בחירה
!היזהר ברע. תיגמר

אותך, ללכוד רוצה היא
 כל- מתנהגת היא לכן
פרצו זה אין יפה. כך
 לא זאת האמיתי. פה

 האמיתי הפרצוף היא.
הקרוב. בזמן לך יתגלה

הי הפעם: עוד לכן,
— צייר אתה אם זהר!
המיק־ את מהר החלף

 ברירה ברעב. תגווע עוד אחרת צוע!
לד הזמן עתה לא לצייר. למד — אחרת

בסבלנות. המתן בדרגה, העלאה רוש

¥  ¥  *

 ושיג״ קצרה נסיעת
בעניי לכאורה, רתית

 לעבודתך הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 \ לזמן עשוייה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

 רווק, אתה אם מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עט לעתיד. אשתך את

 שהותך את להאריך תתפתה אל זאת,
תק- הפתעה שוק מכיוון במקום,

גחונוו!
 - באוגוסס

סמבר, בספ
22
22

מאזנ״ס

 שיעזרו החלטות בצע
ל אותך ולסובבים לך

 אתה אם הסבך. מן צאת
 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 נוח, ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזוזה רום

 — מאזניים בת עניינך.
נו את לאחרונה הזנחת

 ודאי את הופעתך. שא
 כר־ היא החיצונית שהופעתך יודעת, אינך

זאת! נצלי יפה, את אם שלך. טיס־הביקור

¥ ¥ ¥

 בחשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

ה העיסוקים מחזור
 ברגל מתחיל חדש
ב עצמך קח ימין.
 מחול- הימנע < ידיים

 ומדיכאון מנות-יתר
 ותמצא — תכלית חסר

 בהדרגה יוצא שאתה
ש מבלי אף הבוץ, מן

 החלטות לקבל תצטרך
הפגי כלשהן. גורליות

תת נכספת, אליה שה
 ל- צפה זאת לעומת תתאכזב. אך קיים,
לימון. בצבע בגדים לבש רומנטי. מיפנה

¥ ¥ ¥

אי הנכונה הדרך לא.
ב הכל את להגיד נה

 למקו־ לא אף פרצוף.
 עם ביותר. אליך רבות

לנ חייבת את חברות
 על בדיפלומאטיה. הוג י

 בני־ על שנוא שזה אף
 שינאת־ ,בתולה מזל

 :זרים עם גס מוות.
 והמספ־ הבוסים בייחוד

ל חייבים עבודות, קים
 ולעדות לרוחך, הבין

צריכה את גם

קת1(

קשת
 ־ בנובמבר 23

בדצמבר 20

 בידידות גדולה אכזבה
הדב אחד היא קרובה

ה נעימים הפחות רים
ה לך לקרות עשויים
 גדי: בת גדי. בן שבוע,

 שקשר חושבת את אם
 — חיוני הוא ידיד עם

 על עין לפחות שימי
ובכ עושה. שהוא מה
 שתש- הזמן הגיע לל,
ב מעשייך את קלי

מקסימלית. זהירות

+ *  ¥

 ־ בדצמבר 21
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ל או במלכודת אותך
 מה לעשות אותך חייב

מביא, זה רוצח. שאינך
ול לאוזלת-יד אומנם,

— מצידך מעשה אפס
ה בכל רוצה מי אבל

 מוטב לכן, ז חללו צרות
 מה איתו יחד שתחשבי

מ באמת, רוצים אתם
 או הדדי ויתור תוך

 הסכמה אי לפחות
 צרות. לכם יחסכו ברורים דברים הדדית.

ירוק. לבשי מצננת. השמרי — עקרב בת

 - בינואר 20
בפברואר 18

חושייך,
להבינם

אבל
יותר.

★  ★  ★

 הגורל, של לחסדו אלה בימים זכית אם
 היפה, המין באמצעות אליך דרכו שמצא

 לכך שהגורס לך, דע
המק שלך הכוכב הוא
ו בני על ישירות רין

 צפה קשת. מזל בנות
 עם צפויים לא לוויכוחים
 ראשון. ביום מעבידיך

שלי ביום זאת לעומת
 פי־ להסתמן יתחיל שי

 ולסחבת לדאגה חרון
ל הקשורים בדברים

 !הוריך. ולבית ביתך
זה. בשבוע חשובות לקניות תצאי אל

ל שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 באש הקשור משהו לבריאות. או עמקים

 שימ־ על להעיב עלול
ב מצוי מזלך חתך.
לה של בסימן זה שבוע

הסתב גם לך יהיו בה.
במש ילדים עם כויות

 ויכוח יולידו פחתך,
 ייתכן ההורים. בין חריף

 נשקף כאילו לך וייראה
מבטיח הכנסה מקור לך

_______________ ה־ עבודתך מאשר יותר
את היטב שקול נוכחית.
האינטואיציה. על רק תסמוך ואל מעשיך

¥ ¥ ¥

 ורכת״התפתחויות. רגישה עדינה, תקופה
 המאורעות, בתוך לגמרי לשקוע מוטב

הצד. מן לעמוד מאשר
קצר״ תיכנון זאת, עם

ב ובהיר-עיניים טווח
לק לך יאפשר ד׳ יום
ממו זמן פירות צור
את :דגים בת שך.

עלי להשפיע מסוגלת
 שרק כמה השבוע, הם

 שתהיי בתנאי תרצי.
 בתוך מכונסת אדיבה,
— הומור מלאת עצמך,

 בטיולים הרבי מדי. גלוי יהיה שלא אך
 שאת העייפות אף על הטבע בחיק
 רק זוהי דאגה, אל האחרון, בזמן חשה

סגלגל. צבע לבשי האביב. של תוצאה

 בפברואר 19
במרס 20


