
ר:1״צ
בע״מ מזט

 ררז׳
ת״א 8 עיוגנים

מפריז מקורי דגם

ו ד ח גידנו_1ץ
ס י ? *

911(11116
וידידינו לקוחותינו לכל

ת כ ר ה ב נ ו ה ע ב ו ט

ט ו ג ו מ ן מ א ׳ ז  ו
ל ט נ ז ו ר

11111ו!
ס ר מ  ־ :

ל י ר פ א נ
 1 2ז

2 0 1

ש יחסית, שקט שבוע
מבחי לנוח לך יאפשר

 כוח ולאגור רגשית נה
גדו אתגרים לקראת

ב לפניך שיוצבו לים
 ביותר. הקרוב עתיד
לפ אמנם, יכול, אתה
 ולקצור במאמצים תוח

 כבר נאים הישגים
שכו מאחר אך עתה,

מ רחוק שיפוטך שר
ל בך בוגדת שלך והאינטואיציה שיאו,
 תימנע אם תעשה טוב קרובות, עיתים

ש כדאי הנוכחי. בשלב יוזמה מלנקוט
הדרמתית. נטייתך את השבוע תנצלי
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 תדעי אם מצויין שבוע
 לא ואס אותו לנצל

מ עצמך, את תננורלי
 הכוכבים דווקאיזם. תוך

פגישות־ על מבשרים
וב ופגישות־כיט, לב

 על — המישורים שני
וגדו קטנות הצלחות

 למצוא יכול אתה לות■
 במצב לפתע, עצמך,

רצית. לא בו חדש
משהו. לגלות עלול אתה מחדש. אותו בדוק
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בנקו שוב נמצא אתה

 — שונא שאתה דה
 זקוק אתה לה אבל
 בו־ כמו לפעול כדי

תוק בקו-הגנה. אדם:
וחז חזק, אותך פים
 לפעול כיצד שתדע קה
 מלחמה- להשיב כדי

 את למנוע או שערה,
תאו בת הרעה. פני

קנאית חברה : מים
 הוא אם אך ממך. אותו לקחת עלולה
 לס־ לך חשוב אם או — באמת לך חשוב

מתוק. לברנש תזכי — אותה דר

תאומי0
 ־ במאי 21

ביוני 20

>

מאזניים

111111
!♦•■!!((!!*!!סס

השבוע, נראה העולם
 כשטוח מתמיד, יותר
 ושום כאילו :עגול ולא
להשת יכול לא דבר
 מה כל טעות. זוהי נות.

 היכרויות זה לך שחסר
 של עצתם או חדשות,
 אשר ותיקים ידידים
הרפתק הם כי זנחת,

עיס־ לטעמך. מדי נים
ב תסתיים טובה קה

 בכלל, הבאים. שישי או שבת בימי מסיבה,
 דלתות. בפניך פותחות הן :מסיבות הרבי
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מו שהיה הכבד הענן

 תק־ ועל זכרונך על נח
 השבוע מוסר, וותיך

 פשוטה, חווייה על־ידי
 ובלתי-צפוייה. תמימה,

ב עצמך מוצאת את
מ אנשים של חברתם

 והם לגמרי, אחר סוג
 מצב-רו- את מטהרים

 שוב, מסוגלת, ואת חך
 ובשבילי- בגנים להלך

מ הכל להתחיל לך וניתן כאילו החיים
 חווייה עברה שעליו אריה אותו חדש.

באו פיצוי זאת, לעומת ימצא, קודרת,
 השבוע. סוף עם גדול, אישי שר
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 ביום לנסוע חשבת אם
תתאכזב. ש ייתכן א'

 הדבר עלה אם גס אבל
 ימי שדווקא זכור בידך,

 קשים הם שבת עד ד׳
על־ במיוחד. ומסוכנים

 בהם שתרכז מוטב כן
ב הקשורים דברים
 חייב אתה ואם ביתך•

בעצמך. נהג לנסוע,
 הופכת מיקרית פגישה

לאח זכית בה הצלחה,
במסעדות. תאכל אל יה.

 ואתה בהצלחה, זכית
 כמה. בעוד לזכות עתיד

והמקו הדימיון כי זכו
 נר לשמש חייבים ריות

 מן יותר הרבה לרגליך,
ה וחתיכנון הזהירות

 אל זאת, אס קפדני.
 הרגע מדרישות תתעלס

 לחינם לריב לא ודאג
 ומתחריך. ידידיך עם

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

 על הכהה העדיפי מאזניים: בת השבוע.
לאופייך. בהתאם לבשי והג׳ינג׳י. הבהיר
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 שב השבוע בתחילת

 לצבור השתדל בשקט.
 הבא בשבוע מנוחה.
 כוחותיך לכל תזדקק

 גם והנפשיים. הפיזיים
 כדאי עקרב בת לך,

להת להפסיק השבוע
 לא וכה כה בין אמץ.
בטירחתך. עמל תראי

 כדאי זאת עם יחד
להת עקרב, בני לכם,

הבשו לעומת מצוקה. לשעת לחסוך חיל
אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות, רות
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במיו נוח יהיה לא זה

רו אתה אם אבל חד,
 להסתכן. יכול אתה צה,

ה הריגעי, כאב־הראש
ה בטווח־קצר, צרות

 — שונאיך עם פגישות
 אם שקולים, אלה כל
 על־ להתמיד תדע רק
 הרציניים ההישגים ידי

 על שתפתח וכוח־הרצון
מיק התפנית. עצם ידי
 אם להתגלות, עלול ובלתי־צפוי נעים רה
 או אישית איבה של כתגלית תיזהר, לא
 שאת לו תראי אל מיקצועית. קינאה של

לא־איכפת. של פנים העמידי ממנו. נפגעת
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השבו אחד זה יהיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקו זוגך

משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
יותר זה אל זה בים

ב אי-פעם. משהייתם
 השבוע אמצע ימי יהיו המישפחה, קרב

בהיר. לבשי מאוד. ומאושרים נעימים
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לש והכנה העז רצונך
 המתרחש את בסוד מור

ב זולתך, ובחיי בחייך
 האישי, בתחום עיקר
 לכך להביא צריך אינו

ל עצמך את שתנתקי
 המחשבות מן חלוטין

כמו היזהרי העבר. על
 מוגזמת מנטייה גס כן

קט שקרים להשמעת
 סופם כידוע, אשר נים,

 מבלי במלואו• ההווה את חיי להתגלות.
בעבר. שקרו נעימים לא בדברים להגות
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 קבע. של לרומאן
כעלי׳ מתגלה רונה
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 אל שיטחי, תהיה אל
 תסתנוור ואל תתלהב

תא אל חיצוני. מברק
א של להבטחות מין
בעבודתך, הקשור דם

ה את היטב ובדוק
 יוסר השבוע עובדות.

 את שמנע המיכשול
 יחסיך של התפתחותם

מאוד. קרוב אדם עם
 ותתקרב זח, את נצל

לפגי מתאים אינו השבוע אדם. לאותו
 מכיר שאינך אנשים עם רומנטיות שות

 שלך החברה — דגים בת רב. וזמן היטב,
 לעניינים לדאוג במקום אותך. מסדרת

ה שלה. לעניינים דואגת היא שלך,
מלתחתך. טלאי חדשי בשער, סתיו
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