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ל תיפולנה מיקריות הזדמנויות גאשר
 וחוסר־ בילבול, למעט ותגרומנה ידיהם,
 מה עיכוב לנחור. במה להחליט יפולת

 נשל ליוני, ינואר בין יחול בתוכניות
 אולם פוכנים. פמה של אחורי מהלך
ב יזרמו הדברים הקרוב, מהקיץ החל
 שבה התקופה תהיה וזו שוטף. אורח
 וכישו- נישרונותיכם את להוכיח תוכלו
 הצעות שמקבלים אלה למעשה, דיכם.
 נקיץ רק ברצינות לממשן יוכלו כעת,

הקרוב.

 לוותר רצוי וכמובן הקרונה, השגה חצי
הקיץ. עד הימורים על
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נסיעות
 ★ תגבר אז — ופברואר ינואר בחודשים

 ן בתוצאות. לזלזל לכם ואל רגישותכם,
★ בזמן במיוחד להשמנה, טנטייתכם הזהרו

* בבריאות־ לפגוע עלולה זו גם כי הקרוב,

ב עיכובים יחולו כספים בענייני גםהתחזית
 נטל לחוצים, מעט ותרגישו הקרוב, חורף

שקשה תרגישו עליכם• יפול חונות של

ב מלווה תהיה הקרובה התקופה כל
 ל- ובלתי־מתוכננות פיתאומיות נסיעות

 שאחת לומר אפשר למעשה, חוץ־לארץ.
נסי — חייכם של העיקריות השאיפות

עצ את תמצאו אתם תתגשם, — עות
 למדינה, ממדינה באוויר מרחפים מכם
ל שתגיעו אי-פעם חלמתם מאשר יותר
מגו מקום את יעתיקו מכם אחדים כך.

ישו אחרים לים. שמעבר לארצות ריהם
 נסיעות בניתם. נוח וירגישו לכאן בו

 והרצאות השתלמויות לימודים, לצורך
ל סיבות יהיו אלה כל — בחוץ־לארץ

 הטובח ובהרגשתכם בהופעתכם כם,
 וממושמעים חזקים די שמרגישים אלה

 מעצמם לדרוש מומלץ דיאטה, על לשמור
זה. בכיוון מאמץ לעשות
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והמבטיחה הטובה ההתחלה למרות
 5 האהבות — הקרוב בחורף ישתנה המצב

 ★ להימשך. תוכלנה לא כעת שמתחילות
 4 ומעט למועקה תגרום בדידות הרגשת
* להפתעות לצפות יש זאת לעומת דיכדוך.

ויעוווא.ן למזל נכנס אוואנוס, ההנתעות, ב3נו ק״״■
 * לשנד עצמכם את ולהכין הקרוב, בקיץ
• וחגיגות, חות

בתקונה שנים. שנק שד לתקופה קשת
 חדשה תקופה מתחילה אלה בימים

 אורא- ההפתעות, כוכב קשת. מזל לבני
 שינויים וגורם קשת, למזל נכנס נוס,

 התקופה חייהם. תחומי בכל פיתאומיים
ל תזדמנה שבהן שנים, כשבע תימשך

 בחוויות להתנסות אפשרויות המזל בני
חד דרכי־חיים לבדוק יוכלו הם חדשות.

התקו לעצמם. לאמצן אם ולהחליט שות
 זמן זה יהיה אך קלה, תהיה לא פה

 ודינא- מהפכות, הפתעות, ורצוף מרתק
מיות.

אפשריות המזל לבני תזדמנה זאת
אך - חושות חוויות ■עיברו והם חושות

 המישפחתי. במצב גם צפויים שינויים
 ן להגיע עלולים יציבים שאינם נישואיו

 £ רוו- מאידך, לסיום. ואפילו משבר לידי
 וחירות, חופש אוהבי מושבעים, קים

 בית להקים להינשא, דחוף צורך יחושו
 לאביב. זאת לדחות רצוי — ומישפחה

 במיס- משהו לשנות צורך ירגישו אחרים
 ה- מן לחרוג פשוט — הנישואין גרת

 המיס- את יותר עוד לבסס כדי שיגרה
הקיימת. גרת

לימודיםעבורם קלה תהיה לא התקופה
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 מוגבלים עצמם שהרגישו קשת מזל בני
 העת שהגיעה מרגישים האחרונות, בשנים
תש גישתם עבודתם. שיגרת את לשנות
 לשינויים יגרמו מקוריים ורעיונות תנה,

חיצוניים, תנאים גם לכך יעזרו קיצוניים.

 תתחיל השמש מהמועקה. להשתחרר
 של גשם עמה ותביא בקיץ, שוב לזרוח

ל יבואו וידידים קרובי־מישפחה כספים.
 בצורה ויתנהגו מפתיע באופן עזרתכם

מ אתכם ויחלצו להם, אופיינית שאינה
 שתתחילו החדשה, העבודה גם הקשיים.

 רציניות. הכנסות עימה תביא בקיץ, בה
ב והשקעות מספקולציות להיזהר כדאי

 אנשים עם קשרים המרובות. נסיעות
 וגם עבודה, בענייני גם יהיו בחוץ־לארץ

הרגיל. מן רבים יחיו הם

יאות
בעיקר שתישמרו רצוי בריאות, בענייני

 את להרחיב צורך ירגישו רבים קשתים
 * חלקם חדש. משהו וללמוד אופקיהם

 * עוסקים, הם שבו בתחום להשתלם ירצה
 * אחרים לחוץ־לארץ. כך לשם לנסוע ואף

 בכך ויצליחו גבוהים בלימודים יתחילו
 בהכרה יזכו המדעיים פירסומיהם מאוד.

 אקדמאיות. עבודות על שבחים וצפויים
רעיו יפתחו השראה, ירגישו יצירה אנשי

מד שינוי תעבור ויצירתם מקוריים נות
הים.
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 :לחוץ־לארץ נסיעות המתכננים טלאים
 ובמיכ- בקשיים נתקלים שאתם למרות

מעטים, לא שולים
 להתעקש לכם כדאי

התוכנית. את ולבצע
 המרץ את תחדש זו

ב שהותשו והכוחות
נסי האחרונה. שנה
 וטיולים קצרות עות

השבוע, יזדמנו בארץ
זהי להיות כדאי אך

ב לשקוע ולא רים
כס מבחינה חלומות.

 לרווחים צפויים ואתם שיפור, מסתמן פית
 בלתי־צפויים. ממקורות להכנסות או

¥ ¥ ¥
 לשיפוט לגרוס עלולות בעבודה הצלחות
הי — ומענזדכם למקומכם באשר מוטעה

ו חלקות מדברי זהרו
 הכספי המצב משבחים.

 נוטים ואתם יציב, אינו
 בקלות- בכספכס לנהוג
כ להמתין כדאי ראש.

 לבצע ולא שבועיים,
 כן. לפני גדולות קניות
 אתם הרומנטי בשטח
עו גדול שמשהו חשים

 חלק — להתרחש מד
 של בעיצומה כבר מכם

 — מצפים. עדיין אחרים לוהטת, יאהבה
 שאיפותיכס. יתגשמו קצר זמן תוך

¥ ¥ ¥
אי- מוסיף התקופה את המלווה המתח
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הקרוב. לעתיד באשר וחוסר״ודאות שקט ¥

ןןאומים

 גורם הכספי המצב
קרו ידידים אך דאגה,

ל לבוא מוכנים בים
 זמן־מה בעוד עזרתכם.

מ להשתחרר תוכלו
 אהבות אלה. בעיות

ל מתפתחות חשאיות
 אתכם ומפצות איטן

 בשטחים הקשיים על
או בני״חזוג אחרים•

ומעוניי- אתכם הבים

ו שונות, בדרישות באים בני־המישפחה
היקר זמנכם על לוותר נאלצים אתם

דוו התחייבויות. ולמלא
 מוצאים אתם כעת קא
בבולמוס עצמכם את
ותפקידים עבודה של

 ׳אינם שאחרים נוספים,
האינ למלא. מסוגלים
 שבה החזקה טואיציה
 לפיתרון תביא ניחנתם

ה־ הבעיות מירב של
להת ותוכלו ריגעיות,

 חביבים לעיסוקים פנות
 לקשרים מתפתחות ריגשיות סערות יותר.

 מהחשש. משתחררים ואתם יותר רציניים
¥ ¥ ¥

 בארץ נסיעות לכם צפויות שבה תקופה
 בשקט. עתידכם את תכננו לה. ומחוצה

 הצעה כל לשקול רצוי
מגורים, מקום לשינוי

באימפולסי ולשלוט
ש ובהתלהבות ביות

 בדרך־ לכם, גורמות
 מיותרות. לבעיות כלל,

 את תאכלסו השבוע
 ותופי- המסיבות, רוב
 מבחינה במיטבכם. עו

 צפויים אתם חברתית
 פרשיות״אה- להצלחות.

 אך בין־רגע, נדלקות ומסעירות חדשות בה
 במהירות. לכבות לחן גורמת התנהגותכם

★ ★ ★
 של הרגשה וגורמות מעיקות כספיות בעיות

 התוכניות להגשמת באשר חוסר־ביטחון.
ה על לשמור נסו —

לענ ולהתייחס עצבים
 תוך קלות. ביתר יין

 יימצא שבועות כמה
אלה. לבעיות פיתרון

קרובי־ של בריאותם
 לכם גורמת מישפחת

 זה בתחום גם — דאגה
ה יסתדרו. העניינים

נסי לכס תוצע שבוע
 הצעת לחוץ־לארץ, עה

מו פגישה יותר. עליז למצב־רוח שתגרום
מסעיר. להמשך להביא עשויה השבוע זרה

מאזנ״ם
682312X31
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 אפשרית. דרך בכל עליכם להקל נים ¥
מהיר, קידום תביא ביכולתכם הכרה }
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את מביאות במצב־הרוח וירידות עליות
 חוסר מהרגיל. רבות להתלבטויות כם

 החלטה לקבל יכולת
ה להשאירכם עשוי
מבו של במצב שבוע

 הכוכבים למזלכם, כה•
וה לעזרתכם באים
 כמעט תיפתרנה בעיות

 כספית מבחינה מעצמן.
 שעובר יום כל —

ל מצבכם את מקדם
 שיפור עם יחד טובה.
 בכם מתפתחת המצב

 האהבה לבזבזנות. להפוך שעלולה נדיבות,
 הופעותכם. תשפר לא ולפינוק לאוכל

¥ ¥ ¥
 אתכם ״מפנקת״ מצויים אתם שבה התקופה
 בעבודה טובים. דברים מעט לא ומביאה

 במיטב־ מתגלים אתם
 מביאות והתוצאות כם,

 לעבודות הצעות עימן
 בצידן. ששכרן נוספות,
 להרשנת תוכלו השבוע

 סיכונים לקחת לעצמכם
 כר־ כספיים. בעניינים

ל עשויים טיסי־הגרלה
נו סכומים לכם הביא
אפ מעכשיו כבר ספים.

 ל־ נסיעות לתכנן שר
נוס עצמכם את ימצאו רבים חוץ־לארץ,

 אחת. מפעם יותר הקרוב בקיץ עים
¥ ¥ ¥

 ומגוונות. שונות הפתעות צפויות השבוע
ו לחוץ־לארץ, נסיעה מתכנן מכם חלק

ל מתכוננים אחרים
המגו במקום שינויים

 וטיולים נסיעות רים.
 מצב-רוח עימם יביאו
 מתיחויות יותר. עליז

להי יוכלו במישפחה
 שיחה ידי על פתר

 המעורבים עם גלויה
הקי השינויים בדבר.
 עומדים שאתם צוניים
 כבר גורמים לעבור

ה ותיקווה. ציפיה של לאווירה עתה
מעט. תתעכב מחכים אתם שלה הצעה
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 מהרגיל. גבוה מתח חשים זו בתקופה
 תקרית וכל מתגברת לפסימיות נטייתכם

 לעניין הופכת קטנה
 למתן עליכם גדול•

הסוע תגובותיכם את
ההר והתוקפניות. רות
 רודף שמישהו גשה
מציאותית, אינה דיכם
 בכושר שניחנתם ואתם
 ובראיה מעולה ניתוח

 רצוי המצב, של ריאלית
 כעת דווקא שתשתמשו

ה מצב אלה. בתכונות
הכל וההרגשה במיוחד רגיש בריאות

 במיוחד. טוב מצב־רוח מוסיפה אינה לית
¥ ¥ ¥

 ל- לגרום עומדים השפעה בעלי ידידים
 מלהביע תהססו אל — בעבודה קידומכם

המקו רעינותיכם את
 כולו השבוע ריים.
עלי של בסימן יהיה

 מהמתח. והקלה זות
 חמישפחתיות, לבעיות

יימ אתכם, המטרידות
 אך חלקי, פיתרון צא

 יספק הוא זה בשלב
חב במיפגשים אתכם.
 אתם שבהם רתיים,
צפו לאחרונה, מרבים

 £ דלי, בני ומרתקות• מיקריות פגישות יות
 ★ בחברתכם. מעוניינים תאומים בני —

+ ■
 אך השבוע, את יפתחו בריאותיות בעיות

 יותר טוב תחושו יומיים כעבור כבר
ה את לבצע ותוכלו

ל־ הקשורות תוכניות
חד להצעות קאריירה.

בזהי להתייחס יש שות
תי קצר זמן תוך רות.
ה אדם, עם קשר צרו

וה בחוץ־לארץ שוהה
 האהבה לעזור. רוצה

ו מתפתחת המחודשת
 רעיונות בחובה טומנת

ו העיקבות מעניינים.
ל אתכם להביא עשויים למטרה ההיצמדות

רב. זמן ידעתם לא שכמוה מאושרת תקופת
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