
 טוב שכולו שבוע — לאהובה הורוסקופו
 מי ונהנים, מבלים אתם אלה בימים

ומלהי חדשים ברומנים ומי בחופשיות
 בל מה משום בים.
את מלהיב קטן ניצוץ

להת לכם וגורם כם
 בגי עם ולריב לקח

 שותפים עם או ווגכם,
 ההתנהגות לעבודה.
 ויש מוגברת, הפזיזה
 חס- מנהיגה להיזהר

 ובעיקר רת־אחריות,
 דבר מכל לחשוש יש

ו בדליקות הקשור
 הזמן חדשות, להתחלות באשר כוויות.
שחפ הדברים את ולרענן לחדש מתאים

 חדש, דף לפתוח חמעוניינים שיגרתיים. ני
 להצלחה. ומובילה לפניכם פתוחה הדרן

¥ ¥ ¥
 בביתכם, יופיעו וישנים חדשים ידידים

 מתגעגעים אתם כאורחים. בו ישארו ואף
מחו או חדשה לאהבה

 כיסופי־ את אך דשת,
 לגדות לכם אל כס

בטו שאינכם לאנשים
 מישאלותיכם בהם. חים

 ו־ בקרוב, תתמלאנה
 יזכו נסתרות כמיהות

ה בעבודה להתגשם.
 תחושו יתגבר, מרץ

 לשנות וכוח יוזמה
 לכם המפריעים דברים,

 להשגיח יש רב. זמן כבר
 מטל לעבוד ולא אות,

¥ ¥ ¥
 כל-כך במתח, שרויים עדיין התאומים

 מצליחים אינכם מנוחה, לכם נחוצה
 חלחצים מן להתנער

שמפ מה ותמועקות.
 הוא מכל יותר ריע

 או להגדיר לכם שקשה
 הסיבה את למצוא

ש ולהרגשה לעצבנות,
זו ולא מתעכב הכל
התרגל לו בקצב רם

 מסויימת ידיעה תם.
 ורק אך המשמעותית

 אליכם תגיע לכם,
 לשינוי ותגרום אמצעי״התיקשורת, דרך
 — הרומנטי בשטח במצב-חרוח. זמני
 שקורה למה לב שתשימו הראוי מן

 תוכלו רב עידוד הקרובה. בסביבתכם
לקירבתכם. המתגעגעים מאלו לשאוב

 הברי־ על
ליכולתכם.

ן_ [,!אוח ן
. ־ אי 2ו מ  ב

ביוני 20

 לקדם לכס יעזרו חדשים דפוסי־מחשבה
 אפילו או לקאריירה, הקשורים עניינים

ךצונכם תחביבימ^שבהס

ב־ ושברון־לב. דיכאון
חוש־ אתה זו וזקופה

 אליכם ומזמינים כיס
0 6 9 9  אוהדים ידיעתכם בלא 1^1

נו בביתכם ומחזרים.
 בילתי־ עניינים על ומרירות מתח, צר

 ולהתאפק, להבליג להתעלם, נסו חשובים.
זו. בתקופה לבית מחוץ הרבה ולבלות

¥ ¥ ¥
 אריה. במזל להיות נעים אלה בימים

 בעלייה יוקרתכם ועליזה, שמחה התקופה
מבקשים מקום ובכל

אהבתם, אשר הבילוי

בעניינים ההגזמה אן

מש כספיים עניינים
9■ מת• כספים תפרים, 3^330■ 
 חיי- לפתע. קבלים

 הזמן זה זו. בתקופה מודגשים המין
הת השקעתם שבו היבול את לאסוף
בספורט. עיסקו רבים. כה ויוזמה להבות

¥ ¥ ¥
 נסו הקלות, מן לא זו שתקופה מאחר

 לעידוד הזקוקים בידידים גם להיזכר
ה־ מהשיגרה. וליציאה

6 8 9 3 x שו והגבלות עיכובים, 9
 לקידום מפריעות נות

 ללחוץ כדאי לא מזמן. לא שהחלו יחסים
 זמן לאחר העניינים. קידום על ולהתעקש

 אתכם שמרו שהעיכובים לכם יתברר
לחזור. קשה מהם אשר צעדים, מלעשות

מאזנ״ם

 בזכות להתגשם עומדות ותקוות שאיפות
לאחרונה. זילזלתם שבהם קרובים, ידידים

 יחודשו ישנים קשרים
 וקשרים אלה, בימים

 ילב- זנוחים רומנטים
תסר אל ויפרחו. לבו
 למסיבות להזמנות בו

חברתיים. ואירועים
 תוכלו אלה במקומות

מ החשוב את לקדם
תק ההזדמנויות כל.

 ותרו לכן לפתע, רינה
 חביתית הנוחיות על

 מזל בני את בעיקר חפשו זו. בתקופה
 ואף אתכם, וידריכו ינחו הם דלי,

לטובתכם. השקפות לשנות לכם יגרמו
¥ ¥ ¥

 בהערה הקאריירה. לקידום חשובה תקופה
 ועמדה כבוד, להשיג תוכלו הומוריסטית

 ־־~ הצלחתם לא שאותם
 שיחות בהרבה להשיג

רו במסיבה רציניות.
ה אנשים תפגשו עשת

 על להשפיע מסוגלים
 תראו אתם עתידכם.

ורע שונה, באור להם
 פעולה שיתוף על יון

ל יוכל לבינם ביניכם
 תצליחו אס התבצע,

שו פרטים על לוותר
 בדרך־כלל כחשובים. נראים שלכם ליים

 לכן לתפל, העיקר בין להפריד קל לא
חשובה. הזדמנות להחמיץ לא היזהרו

¥ ¥ ¥
לחוץ־לארץ, נסעו לא

 הביקור משם. אורחים
הז בעקבותיו יגרור
גומלין. לביקור דמנה

 תאומים במזל בני־זוג
 תמי- את לנצל עומדים
בהם. ואמונכם מותכם

 לקלקל חבל לב, שימו
 על-ידי התקופה את
ש עבודה וצער. רוגז

 וגרמה עליכם לחצה
תס תוכניות, לעיכוב

ו אלה, בימים תיים
 בני הכובלת. מההרגשה אתכם תשחרר

 מה בכל עזרה להושיט יוכלו שור מזל
 יתאימו הטלאים אך לעבודה, שקשור
יותר, קרובים וליחסים משותף, לבילוי
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קשתים
עומדים
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רבה, גאיה

 ובשווה,
 חשוב חם, ש אי
על להתחבב לו

פרופורציות מאבד
 תוקפני, נראה הוא ראשון ברושם

 קרובה, בהיכרות אך ומסוייג. קר נמרץ,
 רך. ואפילו חם חביב, שהוא מתברר,

 רבה, גאווה החלטיות, חזק, רצון בעל
 החיים על-פי-רוב לפשרות. נכונות וחוסר

הזדמ גם אך רבים, קשיים לו מזמנים
ב ניחן ולהתקדם. מהם לצאת נויות

המו לאהבת הקשורים עמוקים, רגשות
 גדול דבר לבצע חזק אישי ודחף לדת,

 ביסודו, טוב אדם זו. באהבה הקשור
 הפרופורציה. את מאבד שלפעמים אלא
 מותר בין הגבול על לשמור לו קשה

 הרגשה לו יש בסיסי באופן ואסור,
 ובתחרות חופשית, בתחרות נמצא שהוא

מתאפק, שהוא למרות מותר. הכל —
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 דימ־ בעל הוא והפיוט. הכתיבה שטח

מעו- ורגשות כושר־יצירה מפותח, יון
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כס בענייני ודאגות מעט, קודר מצב־רוח
 למחול תוכלו מעיניכם. שינה מדירים פים

עז ולבקש כבודכם על
 זמן תוך מידידים. רה

 להשיב לכס יזדמן קצר
 ולהביע כגמולם, להם
מצי־ הם תודתכס. את
לכם. לסייע ישמחו דם

להגיע עומדים אורחים
זה ביקור וגם לפתע,
חשבונ לדלדול יגרום

יע הביקור בבנק. כם
 מיכתב בהצלחה. בור

 לשינוי לכם ויגרום אתכם, יעודד שיתקבל
כעת. שרויים אתם בו במצב זמני

¥ ¥ ¥
 מוזרות נסיבות סביב •חדשה היכרות

אתם אתכם. מטרידות רגילות ובלתי
 קשר, ליצור מעוניינים

 העזה וחוסר פחד אן
 להציע מכם מונעים
 יותר. קרובים יחסים

 גם לחשוש, ממה אין
 עניין לאותו שותפכם

ל בקוצר־רוח מצפה
 למרות מכם, ידיעה
תש אל שהפגין. הקור

___________ היא שהמוזרות כחו
 אלה, ליחסים הבסיס

 ב- יתקבל ומוזר בילתי״שיגרתי צעד כל
 זו היכרות ויהפוך ובהבנה, שימחה

 המועמדים ומייוחדת. סוערת לידידות
 או שור מזל בני דווקא הם העיקריים

 קשה, עימם הקשר שעל־פי־רוב עקרב,
 מוצלח. להיות עומד הפעם אך

¥ ¥ ¥
 באזניכס יושמעו מפתות עבודה הצעות
בכובד־ראש אותן לשקול יש אלה. בימים

ס___________ ח י י ת ה ל ברצי אליהן ו
 יצוגיות עבודות נות.

במייוחד. לכס מתאימות
שהפ והנידנוד הלחץ
 על לאחרונה עלתם

 עבר בני־מישפחתכם
ה הטעם גבול את כבר
 להניח עליכם טוב,
 להם ולתת מעט, להם
וחופש. עצמאות קצת
 שאינם מישפחה בני

עזרת את יבקשו בקירבתכס מתגוררים
ה מזמנכם להקדיש שתיאלצו יתכן כם,
קשו אהבותיכם בהם. לטפל על־מנת יקר
זרות. מארצות הבאים לאנשים רות
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 הוא האמנותיות בהתבטאויותיו דנים.
 בעל אף לעיתים ועדין. חביב מקורי,

 אמנותיות תכונות אמנותית. השראה
 משלו, חבויה פינה לו משאירות אלה

 שגם כך בנאמנות, מטפח הוא שאותה
 אותו תחזיק זו פינה בתחרות, יכשל אם

להת ויכולת כוח וממנה כבעל־זהות,
בעבו עצמו את מפצה הוא מחדש. חיל
שיכול החשש לאות. ללא ובהתמדה דה
5 לטשטש והרצון מתחריו, משל קטנה תו

 את לו נותנת עליהם, ולהתגבר זאת
 תכונת הפכה זו התמדה להתמיד. הכח

חם אדם הוא ביסודו כאמור אופי.
£ ואחראי, שקול לב, וטוב לבבי ונוח,
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 לדעת על-מנת בסיסית רגישות לו חסרה
 מבחינה הגבול. את עבר הוא ומתי היכן

 בילדותו ילדותי. שהוא לומר אפשר זו
 במיש־ מקומו על להיאבק נאלץ הוא

 לקו הפכה זו מילחמת״קיום פחה,
 תת־ באופן היום, עד ממשיך הוא שבו

 המתחרה פוליטי, מיתחרה כל מודע.
 יוצר שלו, האישי והקיום הזהות על

לאב נגרר שהוא כיוון גבולות, טישטוש
ה את לסגנן מנסה הוא עשתונות. דן

 ״בסדר״ שזח הגדרות לה לתת תחרות,
 מכישלון הפחד למעשה אן ודמוקרטי,

 והצפור- השיניים ״עם שיילחם לו גורם
 להנהגה להגיע יכול אינו לכן ניים״.

פעולה. ולשיתוף
אינטלקטו וכישרונות טוב-לב בו קיים

 ברק. חסר הוא אן הממוצע, מעל אלים
ב- בעיקר אמנותיים, בכישרונות ניחן

פרם שימעון
ילדות שהוא לומר אפשר


