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 אינו הביטחוני המצב
 תוב* על להשביע צריך
 היומיות העבודה ניות
 שינה תדיר אל שלך.

 סיבות בגלל מעיניך
 ה• בניהול הקשורות

להת השתדל מדינה.
 ראש בכובד יותר ייחס

מש סביבך. למתרחש
ב יקרה נעים לא הו

 שלך. המשפחה חוג
ב תזכה השבוע סוף לקראת דווקא

 קטנה, כספית זכייה — רוח נחת מעט
 עימו גבר דומה. משהו או יקרה, מתנה
 אל איתך, יחסיו ינתק קשורה היית

 קצר. זמן כעבור יחזור, הוא תתיאשי,
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 בתוקף להגיד תהססי אל _
 ליבך אל שיש מה את

 אם בייחוד לו: לומר
ה כמינהגו ממשיך הוא

 כלבתא תהיי אל נלוז.
 גם תהיי אל אבל —

לשיגעונו־ קורבן־עולה
 רגיל בלתי־ עסק תיו.

התעניינותך. את מושך
בשבילך, לא זה לשווא.

תיכווה. — בו תגע ואם
 לקיים או לצאת לך כדאי לא גם א׳ ביום
 להתבודדות יום זהו חו״ל. עם טלפוני קשר

 ואל ירוק־בהיר לבשי עצמית. ולהתבוננות
 לך לקלקל עלול זה מדי. מגונדרת תהיי

 לעיר. מחוץ הקרוב השבוע סוף בילויי את
¥ ¥! ¥

 את אותו, פוגשת את
 מסתכסכת את האחד.
לא עלולה את איתו.

שב א׳ ביום אותו בד
נה זמן השבוע. סוף
 עם לטיול לצאת דר

 טובה. חברה או חבר
ל טוב יותר עוד זמן

ל הנעלם, את הכיר
ק להרפתקות היכנס

 שטויות לעשות לות,
לעס מתאים זמן לא להתפרק. ובכלל,

 צווי״ה־ הרות-גורל. להחלטות או קים
הש השבוע: תאומים, לבני מזלות,
 עליזים. בצבעים בגדים לבשי ! תעשעו

רעשנית. מפירסומת הימנעי כן כמו
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 משוגע סוער, רומאן
 בת בפניך, נפתח ממש,
 רק לך יהיו אם סרטן,

ה את לראות העיניים
 כבלתי־ הנראה איש,
 בריב, יתחיל זה נכון.

 זה בסערה, יימשך זה
 באהבה לשיאו יגיע

 בענייני־ גס גדולה.
 אבל סערות, יש כספים

 :שליליות דווקא לאט,
 ובאצילות ברכות אך שלך, על לעמוד דע

 קיבה מבעיות עצמך על שמור מסויימת.
שלך הביטוח סיום למועד תתן ואל —

אתם חייבים כי מסוכן. זה לחלזף.
בנסיעותיכס. השבוע להיזהר סרטן בני
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ב !מתאונות היזהר
ו/ עד ד׳ בימי ייחוד

 התנהג יכול, אתה אם
תקו כאל הזה השבוע

ורגי חופשה של פה
לכפות תנסה אל עה.
 יתר מאמצי עצמך על

שטויות. תעשה ואל
א עם פגישה לביאה,

 ממבט לך, הנראה דם
 במיק- כחשוד ראשון,

 לחוג-מכ- תוסיף המתח, את תגביר צת,
וורוד. תכלת לבשי לגמרי. חדש רובד ריך
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_____________ואתה בהצלחה, זכית
 כמה. בעוד לזכות עתיד
וה הדימיון כי זכור

 לשמש חייבים מקוריות
 יותר הרבה לרגליך, נר
 והתיכנון הזהירות מן

 אל זאת, אם הקפדני.
 הרגע מדרישות תתעלם

 לחינם לריב לא ודאג
 ומתחריך. ידידיך עם

דב או ציוד, רכישות
 מאוד, כדאיים לעבודתך, הדרושים רים

 על הבהיר העדיפי :בתולה בת השבוע.
 משהו לבשי השחרחר. על והג׳ינג׳י הכהה

קרוביך. עם נעימה היי לאופייה המתאים
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 כספים הפינאנסי. במישור הצלחה נשקפת
 אליך להגיע עשויים

 ממה מהר יותר הרבה
 זאת לעומת שציפית.
 מיספר להתרחש עלולות

 הקשורות אי־נעימויות
 מבלי העבודה, במקום
 ישירות דווקא שיגעו

בעצ תשתכנע אם לך.
ש הרעיון בצידקת מך

 להשפיע תוכל בך, נולד
 סביבך. האנשים על גם
 בבוקר. הים לשפת לצאת הרבי מאזניים בת

פנים. לך תאיר ההצלחה בערב. לסרטים

חתזנייס
1 8

¥ ¥ ¥

קשה שבוע לפניך — עקרב בת התחזקי,
ז ל תנסי אל במיוחד. ________

 מהאתגרים התחמק
 להתגבר עליך שיהיה
ישר, שכל מעט עליהם.

ועוז אומץ־לב הרבה
 על לדלג לך יעזרו רות,

 ויגרמו המשוכות, פני
דבר, של בסופו לך,

הי על רוח נחת המון
מבו יהיו שלא שגיך,

 תוותר אל !עקרב בן כלל. טלים
זה. בעניין הצודק אתה כי שלך, על עמוד
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 מתגבר העיסקיים בחייו הסביר הקצב
 ברוח זה את תקבל

 אוהב אינך כי טובה;
 תתייחס אם אבל לחץ,
 ריגעי, שלב כאל לזה

בהיש העניין מן תצא
בהכנ וגס גדולים גים
 איגרת רציניות. סות

 גדול יום תקרב מרחוק
 קשת: בת בחייך.
 נחושה, החלטה תקבלי

שינוי. לשם בה, ותעמדי

לא
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 לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
 זאת: תעשה אל שלך, החדש החופש את
 מסוכנות הנסיעות גם

 וגם לבני-גדי השבוע,
 טומנים שינוי־הפתע

 סכנות מיני כל בחובם
ל כדאי, פסיכולוגיות.

אנ להכיר זאת, עומת
ולהתענ חדשים, שים

 חדשים. בתחומים יין
טו עיסקה בזהירות.

 — בדרכך מזדמנת בה
 להזדמנות תחכה אל

במהירות. קחה תהיה. לא היא שנייה
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 על ולעמוד דיעותיך את להציג תחשוש אל
 מעלה. ורם חשוב אדם מול אפילו שלך,
 של הבנתם על וסמוך עמדתך את הסבר

_ _ _ _ _ _ _ — ״דלי״ בת האחרים. _
 יכולה שאת תחשבי אל

העולם, כל את לסדר
ה יגלו דבר של בסופו

 אלייך הקרובים אנשים
— עושה שאת מה את

חמו באמצעים וינקטו
 קצת שתעשי כדאי רים.

ותחליטי נפש חשבון
באמת. לך חשוב מה _______

 טוב הוא זה שבוע
נבונה. היי המהמרים. מכס לאלה מאוד
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מתאי השבוע של הראשונים היומיים
 חשבון לעריכת מים
 מטרות ולהבהרת נפש

 לכך דאג ארוך. לטווח
 של בחברתם שתימצא

ורי מהימנים ידידים
 ל- שיוכלו אליסטיים,

 ב- לך ולסייע הדריכך
חשו החלטות קבלת

 בכל זהיר היה בות,
כס להוצאות הנוגע
עתידך. שתקבענה פיות
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 גדעיו״ת שואה
באשמתו!...) (שלא


