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 בלתי- כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לן
אומ : דאגה אל מביך.

 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
 הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא

 ה■ היפה. המין בנות בקרב להצלחתך
 עני ומרגיז. מפתה שקיבלת מיכתב

יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו
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 עליך שמתחו הביקורת
 למרבה היתה, שונאיך,

בחלקה. מוצדקת הצער,
ל עליך יהיה השבוע

 עשה המעוות. את תקן
וביעי בקפדנות זאת,
המיקצו־ ויוקרתך לות,
 תרקיע והאישית עית

 האהבה בחיי שחקים.
 אתה — שינוי אין שלך

האחרון, בזמן פאסיבי
 הצלחה הבשוע. דווקא שתשתנה סיכוי ואין

 תיטול היא אם בחלקך ליפול עשוייה חלקית
להפריעלה. לא רק דע לידיה. היוזמה את
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 אשר וגדול, ישן חוב
 עליך, העיק רב זמן

 אותו השבוע. ייעלם
 ידע שבעבר נושה,
 תוקפני, כה להיות
במפ עליו לך יוותר
 לך ייתן זה דבר תיע.

 לך ויסייע מרץ, מישנה
 שאיפתך את להגשים,
ה בעתיד העיקרית

 עם יחד ביותר. קרוב
 בת״זוגך עם שלך, האהבה חיי גם זאת,

 חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו הקבועה,
חב חוג במיסגרת, עליך שיוטלו משימות

עליך• יעיקו מילואים במיסגרת או רי,
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ב־ השבוע הרבה כתבת

 אך עבודתך. מיסגרת
 עליך ששורה למרות
ל מעדיף והיית המוזה

לש לכתיבה זאת נצל
עצ את מוצא אתה מה,
בי נטייה עם שנון, מך

 הכותב חריפה, קורתית
ל ישר קצרות ומדבר
תר דאגה, אל עניין.

בתמו השבוע עוד גיש
אותך. הסובבת לחברה בגישתך שתחול רה
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וחכ זקנים לעצת שמע
 זו בדרך ממך. מים

 על להתגבר תצליח
 ולהימנע רבים, קשיים

 זכור טעויות. מעשיית
 משגי- לומד הטיפש כי

 חכם ואילו אותיו־הוא,
ה של משגיאותיהם

 זו אמת״חיים אחרים.
 חייך לגבי גם נכונה

 אם וגם הרומנטיים.
 אל — מפלה אצלה שספגת לך נראה

 כי מורים כוכביך שוב. נסח תתייאש,
 הסיכויים כל קיימים בסוף־השבוע דווקא

וסדר. נקיון על הקפידי להצלחה. שתזכה
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;ביותר מעורפל המצב

ב לגשש תמשיך אל
 דרוש אלא — אפילה

 ביצוע ותבע הסברים,
ול־ לך שיעזרו החלטות

לצאת אותך סובבים ———
 אתה אם הסבך. מן

— אחרים על ממונה
תהיה שהשבוע מוטב ־ ~

נוח, ויותר קשוח, פחות
יג זה מסוג צעד גס

 בתולה בת לעניינך. מועילה לתזוזה רום
 הופעתך. נושא את לאחרונה הזנחת —
החיצו שהופעתך יודעת, אינך ודאי את
בתו בת שלך. הביקור כרטיס היא נית
זאת! נצלי — יפה את אם — לה

 בו שבוע זהו מאש. — כמו מאש היזהר
 עשויות המיידית במחציתך השריפות

 מסוכנות יותר להיות
 גם אחר. דבר מכל

עי אל בדרך תאונות
 מן אינן ממנו או סוקך

 :מאזניים בת הנמנע.
 מכריח שהוא תחשבי
 של לאמיתו אך אותך,

 יודע פשוט הוא דבר
ה רצונך את להפעיל

_______לו אסור אך כמוס,
יודעת. שאת לדעת
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 ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור

ב עצמך קח ימין,
מחול״ הימנע ; ידיים

 ומדיכאון מנות״יתר
 ותמצא — חסר-תכלית

 בהדרגה יוצא שאתה
ש מבלי אך הבוץ, מן

 החלטות לקבל תצטרך
הפגי כלשהן. גורליות

תת נכספת, אליה שה
תתאכזב. אך קיים,

ל־ חכה זאת לעומת
 חום. לבש — עקרב בן רומנטי. מיפנה

¥ ¥ ¥ ן
שהעסי לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע

 מהחודש עוד אותך קו
 להיחלץ תצליח שעבר.

 כספיות דאגות ממיספר
 מנוחתך. את שהטרידו

ש ייתכן זאת לעומת
 מול להתייצב תיאלץ
יק אם ריגשי. משבר

 במשפחתך, הדבר רה
 את שתנצור מוטב

 רוצת אינך אם לשונך
יתגלגלו. שהעניינים
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 כשתב־ רוח ולמצב לדאגה תיתפסי אל
 המרחף החיוור בגוון רביעי ביום חיני

ה וברגישות פניך על
 כלפי חשה שאת מוזרה
 לך דעי אותך. הסובב

 תחלוף זו שהרגשה
מ ליהנות נסי מהר.

שה  שילטי אך זו, הרג
ל תתני ואל בעצמך

 ריגשו- את לנצל איש
השופ האימהיים תיך
 אם ואהבה. חום עים

 דחי קצרה, היכרותכם
 יחסך בקביעת החלטתך את ימים לכמה

 בו. רוצח שאת למרות אליו, האמיתי
¥ ¥ 1 ¥

 קשה שבוע לפניך — דלי בת התחזקי,
ל תנסי אל במיוחד.
ש מהאתגרים התחמק

 להתגבר עליך יהיה
 שכל־ישר, מעט עליהם.
 ועוז־ אומץ־לב הרבה
 על לדלג לך יעזרו רוח,
 ויגרמו המשוכות, פני
 דבר, של בסופו לך,

הי על נחת־רוח המון
מבו יהיו שלא שגיך,
!תוותר אל כלל. טלים
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 האחרון, בזמן ששמעת משונות ריעות

 מהפכת- אצלך גרמו
 להיות ורצון ערכים,
ב אקסצנטרי, שונה,
תי אל העניינים. מרכז

 שסובב אדם לאותו תן
ב כה עד ראשך את

 שהוא ההבלים דברי
ל לך, להשמיע נוהג

זאת. ולעשות המשיך
 לעשות שעליך מה כל

עצמך. עם ישר להיות
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