
הקרו שהאנשים וההבנה האהדה למרות
כל מגלים אלין בים
 את לפתור תיאלץ פיד,

 לך המציקה הבעייה
 נסיונו- עצמך. בכוחות

ייכש לך לעזור תיהם
מיו מתח ויוסיפו לו,
 גרוע שהוא למצב תר

נ הפתעה בלאוו־הכי.
לק לך צפויה עימה
 וכן השבוע, סוף ראת

 טובה לגמול אפשרות
 הזהרי קרוב. לידיד

 את המסתירה ביותר, הקרובה מחברה
ת. דברי של במעטה מחשבותיה חלקלקו
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¥  ¥  ¥

לחלו השבוע יתערפל שלך כושר־השיפוט
 מפגישה כתוצאה טין,
 טיבם שאת גורמים עם

לקלוט. מצליח אינך
 תני שור, בת את,

חו שלך ההומור לחוש
ו הצחיקי צחקי, פש.

האו כי רגע. כל נצלי
זמני, רק הוא שלך שר

 חוץ דבר. של בסופו
 השבוע לך צפויות מזה,

 בלתי־רגילות הפתעות
 תלויה שאינה רגילה, בלתי ופעילות

לאדום. אמונים תשמרי השבוע השני. במין

 כספיות. להתחייבויות מלהיכנס מאוד הזהר
 לעיסקות תיכנס אל

 לבדוק בלי חדשות
 זאת, עם היטב. אותן
 לעריכת מתאים הזמן

 לטווח כספיות תוכניות
 עצתו על סמוך ארוך.

ב ידיד, של ותבונתו
במח נולד אם עיקר
חו של הראשונה צית
 עשוי אתה מרס. דש

 מאוד רב סיפוק לשאוב
השבוע. בסוף שיתרחש חברתי מאירוע

¥ ¥  ¥

 הכל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא
 ממצב מוצא אין ושוב

בן  הופך אתה — מסו
 נפתר הכל אחר. לאדם
בע בלי חלק, בנקל,

 טוב בו שבוע זהו יות.
ב תרבה אם תעשה,
בבי חברתיים, קשרים
 עם ובפגישות לויים,

הש המינים; שני בני
 במיק- היזהר, אך תזף
 הנשימה דרכי על צת,

בהיר. בצבע בגדים לבשי לביאה שלך.

¥  ¥  ¥
¥ ¥ ¥

ת יכסו סוערים עננים  השבוע סוף לקרא
 שישי או חמישי ביום

 שלן. האהבה חיי את
 — נשוי אתה אם

 סוערת מריבה תפרוץ
 אם אשתך. לבין בינן

תי — חברה לך יש
תאו בת את, גם פרדו.
 דבש תלקקי לא מים,

ל תיפרדי את : השבוע
ה מאדם ארוך זמן

 אליך. מאוד קרוב
ידידיך. את תרחיק המופרזת שתייתן
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 בחנסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 . . אותך תוריד משווע,
 תדעי לא אם שאולה,

ול שניהם את לרסן
אמי מידה להם הוסיף

 חוש־הומור, של צה
 מתכונותיך אחת שהוא

 לא זה ביותר. היפות י
 : אותך רוצה לא שהוא

 שאת בטוח שהוא זה
 — אז אוחו. רוצה לא

 האמת. לו גלי !קדימה
 לבלום עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה
לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמותך.
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פעי לך צפוייה השבוע
 הרגיל, מן קשה לות
 בלתי־שיגרתית, וגם

ש בשבוע כמו ממש
 לא{זוף עליך יהיה עבר.

הפי כוחותיך, כל את
 כדי והנפשיים, זיים

 שיוטל במשימות לעמוד
 תדע אם לבצען. עליך

 חולשות על להתגבר
 — שלך מאוד קטנות

עצמך לאנוס נסה תצליח.

¥  ¥  ¥

מתמיד, יותר השבוע,
:עגול ולא כשטוח
 לא דבר ושום כאילו

 זוהי להשתנות. יכול
 שחסר מה כל טעות.

חד היכרויות זה לך
 של עצתם או שות,

ם ידידים קי תי  אשר ו
חת, הרפת הם בי זנ
ם לטעמן. מדי קני

ם טובה עיסקה  תסתיי
 שבת בימי במסיבה,

במ הרבה בכלל, הבאים. ראשון או
ת הן : סיבות תחו דלתות. בפניך פו

★  ★  ★

נראה העולם

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
 ממש במשבר. אפילו
ל הצלחת שלא מוזר

 כדי כה. עד בכך הבחין
 ממצבה לחלצה לגסות
מת היא אותו הקשה,
 ממך, להסתיר אמצת

חזי עליה תסתער אל
 באיגוף בחר אם תית,

 ביצוע תוך ממושך,
 והסחה; הטעייה פעולות

 היעד אל תגיע כך
 אס המצב. את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה

 לפרוץ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא
חמישי. או רביעי ביום השבוע כבר החוצה

 לא גדי, בת שלך, האהבה חיי במישור
מרעי שינויים יחולו
 בגסות תידחי אל שים.

ת  הנלהב, מחזרך א
 חשה שאינך למרות

 תני משיכה. כל כלפיו
 שלו; את לעשות לזמן

 תשתנה שהרגשתן או
 שהוא או זאת, בכל

 גדי, בן ממן. יתייאש
פיין למרות ח, או  הנו

ה ת ל לעתים נוטה א
ח פרועות. התפרצויות בידיים. עצמך ק

¥ ¥ ¥

 אוהבת — איתך רבה — אותך אוהבת היא
 שקובע. מה וזה אותך.

 תתחשב אל כן על
 את, קטנות. בסערות

 אס אותו פנקי דלי בת
 חלק זה ;מתקצף הוא
 ;עסקיך העניין. מן

 בתנאי ורודה, תחזית
 תעשה ולא תתלהב שלא

ברי נחפזים. דברים
 אתה ככה־ככה. : אות
 עצמך. על לשמור יכול

 עויי־ והמזלות עובר לא עדיין החורף
זהירות. מעט השבוע. ריאותיך את ניס

¥ ¥ ¥

מנם  כשיג- השבוע נראה ראשון ממבט או
 הוא אך ומשעמם. רתי

ת בחובו טומן תחי א
ת של לתן  הכרעות קבל

בת בעיקר חשובות,
 מחלה האישי. חום
 אותך שתפקוד קלה

תג דגים׳ בן השבוע,
קל, לזעזוע לך רום

 הוא העיקר שיחלוף.
וטוב, הרבה לעבוד,
במי להתעייף. ומבלי

ם או העבודה שור ס אל :העסקי ס ה  ת
ם או לבוס להתחנף  בסופו עליך; לממוני

 דגים, בת לן. יועיל רק זה דבר של
בהיר. צבע וליבשי הופעתך, על שימרי

באגד סע הנהיגה את 1לב השאר


