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ל נכנסת הכל, בסך
 מאלו טובה תקופה
 את אם לה. שקדמו
 הרגה אין — רווקה

בו שתישארי סיכויים
 שתחיי או השבוע דדה,

 חודשיים בעוד רווקה,
הי : טלה בן מועטים.

 ניכרות, מתוצאות שמר
 על- להיגרם העלולות

 על- או פזיז צעד ידי
 מעולם שני, מצד ליאות־ממחשבה. ידי
בהיר. לבשי אקטיבי. כל־כך היית לא
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ב לשבת מרבה אתה
 בלי ציבוריים, מקומות
מועי דברים לעשות

סיג־ לשנות נסה לים.
ש לפני זה, פסול הג

לח תנסי אל לך. יזיק
 בעבר עתידך את פש
 אותך עזב הוא —

תפ זאת, לעומת !וזהו
שיק" אדס, השבוע גשי
נבו בגישה אותך. סיס

נפ בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נה,
 לך מאפשרות אינן לך, המציקות שיות

רו עס התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז
מצב־רוחך. לשפר עשוי בילוי, קצת פא,

״וסוסן
ני ;  - ביו
לי 2) ביו
21
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 בחייך הסביר הקצב
 לא ;מתגבר העיסקיים

 ברוח זה את תקבל
 אוהב אינך כי טובה,
 תתייחס אם אבל לחץ,
 ריגעי, שלב כאל לזה

בהי העניין מן תצא
ב וגס גדולים שגים

אי רציניות. הכנסות
 יום תקרב מרחוק גרת
 סרטן: בת בחייך. גדול

בה. תעמדי וגם נחושה, החלטה תקבלי
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 בלתי- כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ דאגה: אל מבין.

 אך קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה
 היותר בעתיד כבוד.
צעי לך צפוייה רחוק

ב קדימה ניכרת דה
 יחד הכלכלי. מישור

הזאת, ההתפתחות עם
ל הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא

ה היפה. המין בנות בקרב הצלחתך
 ומרגיז. מפתה — שקיבלת מכתב

יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו עני

 נדירה אפשרות לך יתנו הקרובים הימים
וכס חברתית מיקצועית, מבחינה להתקדם

אמ ימי יחד. גם פית
סי לך יזמנו השבוע צע

 מיפי ליזום רבים כויים
 במישור גם חיובי נה

 תחמיץ ואס המשפחתי,
 תעשה ההזדמנות, את

 לנפשות גדול עוול בכך
 לליבך. מאוד הקרובות
 של האחרונים היומיים
 סיכוי צופנים השבוע

 רומנטית להתעוררות
היטב. יורגשו שתוצאותיה ומלהיבה, מהירה

חאזנ״ס
ר 23 ב מ ט פ ס  ■ז ב
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 תשומת כל את להקדיש הזמן עכשיו
 לא אם לעבודה. מאמציך כל ואת ליבך

להפ גם עלול אתה —
לגמרי. אותה סיד
 ובייחוד השבוע׳ סוף
 את מביאים א׳ יום

 שלך הגדולה התוכנית
 מאז השיא. לנקודת

 תוכל לא שוב ואילך
 מוטב ולכן דבר, לשנות

בקפידה. הכל שתתכנן
 רומן מנהלת את אם
אותו. הפסיקי נשוי, עם

ווסת

 השבוע, סובבות, שלך המרכזיות הבעיות
 שיהיה מרות החלטות לשתי מסביב

 בענייני- :לקבל עליך
 איר- ובענייני כספים
 יכול שאינך זכור גונים.

 בעצמך, הכל לעשות
 כוחותיך. על ושמור

שתיד שמושב גם זכור
 הפי- ההכרעה את חה

 הבא, לשבוע נאנסית
 גדי: בת המוקדם. לכל

 שכיחה בלתי פגישה
י ־־ מנוחתך. את מטרידה

 שוטפים אירועים על-ידי תידחק היא
מיפנה. של התחלה זוהי — זאת ובכל
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 בת משפחתיות, בבעיות
 את תמצאי לא דלי,

ה לצרות, הפיתרון
 ליום עד :להיפך שבוע.

תיכנ השבוע, בסוף ג׳,
 עמוק ויותר יותר סי

 ולסידוריס להתחייבויות
— שני מצד משפחתיים.

 לאירגון שנוגע מה כל
 עולה מיקצועי או עיסקי

 אדום ליבשי יפה.
באכילה. תגזימי ואל
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 בידידות גדולה אכזבה
ה אחד היא קרובה
 נעימים הפחות דברים

 לך לקרות העשויים
 תאומים. בן השבוע,

 את אם :תאומים בת
 עם שקשר חושבת

 — חיוני הוא ידיד
 על עין לפחות שימי

ובכ עושה. שהוא מה
 שתש- הזמן הגיע לל,
מעשייך את קלי

_ [ חאומיו
־ אי 21 מ  ב

ני 20 ו בי

יתרה. בזהירות

 לו מצפה שאתה הרגע
 לך ותהיה השבוע, יגיע

 אותו לנצל הזדמנות
שתש בתנאי לטובתך.

 דעתו צלילות על מור
 הניתוח כושר ועל

הפ :בתולה שלך.
 מכל להתלהב סיקי
פו שאת חדש בחור
 את לו ולהדביק גשת,

 הטובות התכונות כל
 את שתקבלי כדאי למצוא. רוצה שאת
 שהוא, כמות השבוע שתפגשי הגבר

הפ לב. שיברון לעצמך ותחסכי
נגדך. הוא העולם שכל לחשוב סיקי

שכ באוזניך שהשמיעו מכוערים חשדות
 בהם ומצוי מבוססים, אינם הצעירים, ניך

 של מאוד עלוב גרעין
 כבר הנזק אך אמת.

על מאמץ עשה נגרם;
ה בטרם לתקנו, יון

לחלו אבוד יהיה מצב
 אותך ילמד זה טין.

להא שלא לקח, להבא
המוש בדותה לכל מין

 ולטרוח באוזניך, מעת
 בטרם דברים, לאמת
 על״פיהס. פועל אתה

 הוא האינפורמציה מקור אם בפרט
צפו־ סכנה :קשת בת מפוקפק. כה
מביתך. תרחיקי אס השבוע, לך ייה
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קשת
ר 23 מב ב  ־ בנו

ר 20 ב מ צ בד

 היא נקטת בה הדרך
הזרו הפחים ועל״אף

 היא — פניה על עים
 למה אותך תוביל אשר

 להשיג רוצה שאתה
לע צריך שאתה ולמה
לס עליך כי זכור שות.
עצ על כל, קודם מוך,
להת גם נסה אבל מך.

 כמה עד באחרים, חשב
 מתון היה אפשר. שרק

תדבר. ואל בתגובותיו,

לרוחך בהחלט

ר ו9 א  בפברו
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