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 או בימאי אתה אם
 היזהר — מעבדה עובד

 חומרים מחומצות,
הת אף או מסוכנים
 בימים בייחוד פוצצויות

 אתה אם ג׳. עד א׳
 — החוק עם מסובן

 מאוד רע שבוע זהו
 מיש- החלטות להחליט
 אם שני, מצד פטיות.

 — רומן שוקל אתה
 יחיה לא הוא בל, קודם תפחד. אל

הפ ומלא נעים יחיה הוא ושנית, רציני.
עי להיות לא נסי :טלה בת תעות•

 באמת הרוצים אנשים יש וסוררת. קשת
עזים. צבעים לבשי טובתך. את ובתמים
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להצ להתרגל תתחיל
 אם בה. שזכית לחה

וב רוח בקור תתנהג
להצ תמשיך — הגיון
 בעצות תזלזל אל ליח.

 שהוא מאדם שתקבל
 ותתחשב לך, זר כמעט

אחרים. של בדיעותיהם
ה הוא אתה תמיד לא

 בסובלנות נהג צודק.
לעבודה, חבריך עם

יחס לך מחזירים אינם הם אם אפילו
 עם להסתבך לא היזהרי — שור בת כזה.
ברי בעיות רבות. בשנים ממך מבוגר גבר
השבוע. בסוף בעיקר אקטואליות ייעשו אות
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והה האהדה למרות
הקרו שהאנשים בנה
כ מגלים אלין בים

 לפתור תיאלץ לפיד׳
 המציקה הבעייה את
 עצמן. בכוחות לן

 לן לעזור נסיונותיחם
 מתח ויוסיפו ייכשלו,
 שהוא למצב מיותר

הפ חכי. בלאו גרוע
 לן צפוייה נעימה תעה

 השבוע, סוף לקראת
לידיד. טונה תחת טובה לגמול שרות
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 ממושכת, הפסקה לאחר
 עצמך, להיות חזרת

היח השלווה את נצל
 נהנה אתה ממנה סית
 מעמדך את לקדם כדי

ה את לשפר בעבודה
 פקח במשפחה. יחסים

 ועל שותפיך על עין
תת ואל לך, הכפופים

 בת חנופה. מדברי רשם
 לו תניחי אם — סרטן
 ואת לעצמו, סבל תגרמי עלייך, לרכב

 תפחדי אל במאום. תשפרי לא היחסים
 הוא צודקת, שתהיי בתנאי תקיפה, להיות

 כמה בפניך יצוצו השבוע לברוח. יזדרז לא
מנסיעות. להימנע רצוי חשובים. אתגרים
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 משוגע סוער, רומן
לבי בפנין נפתח ממש,

 רק לן יהיו אם אה,
ה את לראות העיניים

 כבלתי הנראה איש,
בריב, יתחיל זה נבון.

 זה בסערה, יימשך זה
גדו באהבה לשיאו יגיע
 בענייני-בספים גם לה.
 לאו- אבל סערות, יש

דע :שליליות דווקא
ובאצילות ברכות אן שלן, על לעמוד

 מבעיות-קיבה עצמן על שמור מסויימת.
 הביטוח סיום למועד תיתן ואל —

 אתם חייבים כי מסובן. זה לחלוף. שלן
בנסיעותיבם. השבוע להיזהר אריה בני
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 טובים אך קשים ימים
 אתה עליך, עוברים

 אינך אבל זאת, תדע
 להעריך עדיין מסוגל

ה מלוא־המאמץ את
 כך, משוס ממך. דרוש

 ואת האחריות את פזר
 כל על־פני העבודה

תש אל השבוע. ימות
 ביום אונך כל את קיע

ב כספך כל ואת אחד,
מה להחליט תידרש אחת. נקודה
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עדיף.

 אתה אס אבל במיוחד, ווח יהיה לא זה
 הריג־ כאב־הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,

בטווח־קצר, הצרות עי,
— שונאיך עם הפגישות

 אם שקולים, אלה כל
 על- להתמיד תדע רק
 הרציניים ההישגים ידי

 שתפתח וכוח־הרצון,
התפנית. עצם על־ידי
ובלתי־ נעים מיקרה

להתגלות, עשוי צפוי
 כתגלית תיזהר, לא אס
 או אישית איבה של

 שאת לו תראי אל מיקצועית. קינאה של
אדישות. פנים העמידי מחנו. נפגעת
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 מעיבה הרחוק העבר מן דמות עם פגישה

 זאת נצל דמיונן. את ומעוררת חושין על
ליצור, לחלום, : לעתיד
 בחיין תמורות לתכנן
לגמ אחר מסוג ויצירה

היוצ בין אתה אם רי,
לריג״ תיכנעי אל רים.

לדיב־ או שות-ייאוש
זמן, של עניין זהו דון.
 התקשר אופי. של לא

ש אדם עם טלפונית
 ושאינן מכיר אתה

 חשיבות לו מייחס
 חשוב מאוד בשטח לן יעזור הוא : רבה
 השבוע להיזהר עקרב בני על לן.

תכלת. צבע ליבשו מיקריות. מנסיעות
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 של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
 פגישה לנצל תדעי אם — חדשה אהבה
 יכול זה צפוייה, בלתי

 הגדול היום להיות
 חייך. של והמאושר

 לך יגרום בבגד קרע
 במקום ומבוכה הפסדים
מת זה שבוע ציבורי.

 המלתחה לחידוש אים
 בזבזנות, בלי אך שלך.

 עלולה זו בבקשה.
 לגביך. קריטית להיות
 מדאיג הכספי מצבך
 — בדרכו תתמיד אס אולם ובצדק. אותך
לבלות. הרבה רב. שכר למצוא עשוי אחה

ארו כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
 ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע כים

 יהווה גם הוא ראשון.
 לפתיחת סימן עבורך

 חדשה. תקופת-חיים
 את למחוק צורן אין

 השתדלי אן העבר,
יו טוב עתיד לבנות

 שלן השיבנוע כוח תר.
מו אומנם אתה גובר.

 מבודד, עצמן את צא
מאו זאת עם יחד אן
 בלתי- כוח ובעל שר

 יריבים, אפילו רגיל.
 ולאו״דווקא יכבדוך מסויים, בנושא
במסעות. זה בשבוע הרבו אהדה. מתון
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תשפיע עליהם

לי אני אין אם
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השבוע זהו
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 בזמנו שאל לי? מי -
 ודבריו עתיק, חכם

במ מתמיד, יפים עדיין
 לך. הנוגע בכל יוחד
ש מאמין, באמת אתה

עבו את יעשה מישהו
 יוזמה רק למענך? דתך

 מאמץ בצירוף מצידך,
 יביאו כדאי, אך קטן, לא
 המתמשכת, הפרשה את

 גמר. לידי בגללו,
 — דלי בת — עבורך

לטייל. הרבי באדום.
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חשת

 את יעכירו אשה, עם מריבה או קטטה
מלב היזהר נשוי, אתה ואם רוחן׳ מצב
 בסימן הוא השבוע גוד.

 אתה עבורן. כישלונות
 את לנצל יבול בהחלט
 למטרות הזה השבוע

 יותר. ופוריות מועילות
ל להיכנס יבולה את

פעי חוסר של תקופה
 בקשר תבואי אם לות,

 נבון. הלא האדם עם
פעילות חוסר עבורן

מ הישמר אסון. הינו
בפני עומד אתה אם בייחוד גניבה,
 להעביר זומם מידידיך מישהו נסיעה.

לן. השייך מהרכוש חלק אליו

אר 19 רו  בפב
ס 20 ר מ ב
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